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Introdução: A Continuum Jr é uma empresa júnior, sendo uma associação civil sem
fins lucrativos, vinculada ao Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, que se
propõe a oferecer serviços de consultoria na área de Psicologia Organizacional e
Escolar na região do Vale do Aço. Composta por alunos do curso de Psicologia visa a
contribuir para a formação e desenvolvimento acadêmico e profissional de seus
membros, possibilitando a capacitação para além da teoria vivenciada em sala de aula,
sendo que as atividades são orientadas por profissionais e professores qualificados.
Objetivo: Oferecer serviços de qualidade com preços acessíveis ao mercado; contribuir
para formação dos estudantes de Psicologia e desenvolvimento regional; facilitar o
ingresso de futuros profissionais no mercado de trabalho. Metodologia: Na
constituição da empresa júnior foi elaborado um projeto de apresentação da proposta
para alcançar o apoio institucional do Unileste. Após essa etapa, foi construído o
Estatuto e Ata de Fundação, posteriormente obteve o registro legal do CNPJ, sendo
reconhecida por meio do Regimento Institucional das Empresas Juniores do Unileste.
Com isso, os membros recebem orientações semanais de um professor orientador das
atividades a serem realizadas. A Continuum Jr. apresenta atualmente o total de 7
membros participantes, que ocupam os seguintes cargos: presidência; vice-presidência;
diretorias de qualidade, projetos, marketing, financeira e diretoria e gerência de gestão
de pessoas. Resultados: A Continuum Jr. apresenta como missão oferecer aos alunos
da Psicologia o aprendizado teórico e prático para a capacitação em sua área de
atuação. Além de oportunizar o trabalho em equipe, a ampliação de rede de contatos e
o conhecimento amplo no gerenciamento empresarial, visando formar profissionais
diferenciados. Em relação à visão, busca conquistar a excelência na execução de seus
projetos e a credibilidade em sua área de atuação, almejando ser uma empresa júnior
federada à FEJEMG (Federação das Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais),
até o final de 2017. A atuação está pautada nos valores de ética; responsabilidade;
empreendedorismo; autonomia; flexibilidade; excelência no serviço e humanização no
trabalho. Oferece os seguintes serviços na área de Psicologia Organizacional e Escolar:
recrutamento e seleção de pessoal; análise e descrição de cargos; avaliação de
desempenho; pesquisa de clima; treinamento e desenvolvimento; orientação
profissional; palestras informativas para pais, alunos e profissionais; grupos sobre
diversas demandas escolares. Até o momento, foi conquistada a divulgação nas redes
sociais, realização de reuniões com as diretorias e gerência registradas em atas;
realização de projeto para processo seletivo; uniformes para os membros; treinamentos
internos; parcerias externas; contatos com profissionais da área e realização de evento.
Conclusão: A Continuum Jr. busca promover um elo entre a sociedade e o âmbito
acadêmico, além de propiciar o desenvolvimento de habilidades interpessoais,
gerenciamento, oratória, liderança, empreendedorismo e proatividade aos membros.
Possibilita aplicar o conteúdo teórico em prática, o que contribui para novas inserções
profissionais nos campos da saúde e educação.
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