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Introdução: A Dinâmica Engenharia Jr. é a empresa Junior da UNESP Sorocaba, foi fundada
em 2006 pelos próprios alunos de graduação. A Dinâmica Engenharia Junior é formada por
alunos dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Controle e automação, podendo
através desta atribuição trabalhar em dois mercados distintos relacionados ao meio ambiente e
a área de controle e automação, integrando alunos de ambas as áreas. Objetivos: A
Dinâmica tem como objetivo proporcionar aos alunos de graduação da instituição UNESP
Sorocaba a experiência de mercado criando o espírito empreendedor de seus integrantes,
desta forma os alunos de graduação têm a oportunidade de participar da vida empresarial,
entrando em contato com o mercado de trabalho em posições de diretoria e gerência, antes
mesmo de serem estagiários da área. Ao mesmo tempo ela antecipa o contato dos alunos e
docentes com as empresas, abrindo portas para relacionamentos futuros.
Métodos:
Presidência: O presidente em gestão é responsável por gerenciar as reuniões, delegar tarefas
aos setores da empresa, estabelecer contatos de influência, assinar contratos e tomar decisões
em geral. Engenharia: É o setor responsável pelo desenvolvimento de projetos. Este setor
trabalha em parceria com os outros setores visando à conclusão do projeto ou prestação de
serviço. Marketing: Cabe ao Marketing toda a divulgação que a empresa necessita,
adequando-se a cada situação e evento. O Marketing é responsável ainda pelos eventos
realizados dentro da empresa, como palestras, seminários, mini-cursos, workshops. Recursos
Humanos: É o setor responsável por fiscalizar o desempenho de todos os integrantes em seus
respectivos setores na empresa, selecionar novos membros e estagiários temporários para
auxiliar no desenvolvimento dos projetos, e ainda, controlar o andamento de projetos e
reuniões. Administração: A Administração é responsável por toda a carga administrativa,
financeira, burocrática e jurídica da empresa. Resultados: O principal resultado que a
Dinâmica obteve foi à valorização obtida com relação aos alunos, pois a empresa se encontra
a cada processo seletivo com um contingente maior de funcionários o que mostra que o aluno
da UNESP Sorocaba está se interessando pela oportunidade oferecida pela empresa Junior e
deseja participar e apreender. Outro resultado interessante observado pelos alunos que
participaram da Dinâmica está relacionado aos membros que já saíram da empresa Junior, que
com a experiência, conhecimento e contato com o mercado de trabalho adquiridos na empresa
Junior obtiveram grade destaque e sucesso como profissionais, conseguindo conquistar
estágios e empregos de grande qualidade em grandes empresas.
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