
  



A IDEAS –Projetos e Soluções Corporativas, é a empresa júnior dos alunos da Faculdade UCL.  

Criada para atuar nas quatro áreas de ensino da UCL – Administração, Engenharias, Sistemas 

e Design –, a IDEAS, após dois anos passados de sua fundação, atende hoje com serviços de 

Consultoria em Qualidade e Engenharia Civil, se projetando para estruturação de novas 

áreas de atendimento.  

Com o diferencial de ser formada e gerida por universitários voluntários, a IDEAS vem com o 

potencial de entregar soluções corporativas com preço diferenciado, tornando então os 

serviços  mais acessíveis a micro e pequenas empresas e, dessa forma, causando impacto na 

economia local contribuindo para o desenvolvimento de organizações mais competitivas.  

PROPÓSITO 

Inspirar pessoas a se desenvolverem de maneira significativa para a sociedade. 

A IDEAS busca através de seus serviços, de seu dia a dia com os membros e de seu contato 

com outras instâncias do MEJ, inspirar pessoas a se desenvolverem de modo a se tornarem 

empreendedores, e assim, causarem impacto, trazendo as mudanças necessárias para a 

sociedade e a todos os seus stakeholders, através do contato com as nossas práticas, 

projetos, ações, iniciativas, atitudes, etc.  

 VALORES

Nossos valores nos servem de guia em toda e qualquer tomada de decisão, comportamento 

ou atitude. Estes também se aplicam aos nossos membros, que devem considerá-los no 

exercício de suas atividades e responsabilidades em busca do alcance dos nossos objetivos.  

Amor ao próximo: Acreditamos que o amor ao próximo é fundamental para o 

desenvolvimento das pessoas, pois apenas quando as priorizamos é que conseguimos 

inspirá-las.   

Honra: Ética, honestidade e comprometimento são os nossos pilares de honra. Somos leais a 

eles e nos orgulhamos disso. 

Superar Expectativas: O ótimo nunca é o bastante. Trazemos o espírito de excelência para o 

cotidiano nos habituando a ir além do proposto. 

 VISÃO

Em 2023, ser referência incontestável de formação de profissionais plenos e 

empreendedores no Espírito Santo. 

Acreditamos que, com a formação de profissionais plenos e empreendedores, nosso 

propósito estará sendo realizado de forma integral, pois serão estes profissionais, os agentes 

de transformação da sociedade.  



1. Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 

ISO 9001 é um conjunto de normas de padronização para um determinado serviço ou 

produto que tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa e pode ser aplicado em 

conjunto com outras normas de funcionamento, como normas de saúde ocupacional, de 

meio ambiente e de segurança. 

  

Quais são os benefícios da Gestão da Qualidade ISO 9001? 

 Permite que você se torne um concorrente mais consistente em seu mercado; 

 Uma melhor gestão da qualidade ajuda você a atender às necessidades dos clientes; 

 Maneiras mais eficientes de trabalhar economizarão tempo, dinheiro e recursos; 

 Um melhor desempenho operacional eliminará erros e aumentará os lucros;  

 Motiva e envolve seus funcionários com processos internos mais eficientes;  

 Conquista clientes importantes ao oferecer melhor serviço;  

 Amplia suas oportunidades de negócios ao demonstrar conformidade. 

 Resultados Esperados:  

 Redução dos custos globais 

 Aumento da credibilidade perante a concorrência 

 Melhoria contínua dos produtos e Processos 

 Melhoria no clima interno da organização 

Pré requisitos:  

 Mapeamento de Processos 

 Sistema de Gerenciamento da Rotina 

 

2. Sistema de Gerenciamento de Rotina  

O gerenciamento da rotina consiste em uma metodologia de gestão desenvolvida através de 

quatro pilares fundamentais (Planejamento/Execução/Verificação/Ação). Tem como 

princípio fundamental a melhoria contínua dos processos, atividades e pessoas. É condição 

necessária para a Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, com base na norma 

ISO 9001. 

  

Resultados Esperados: 

 Redução dos desperdícios; 

 Melhoria no desenvolvimento das atividades e processos; 

 Estabelecimento de indicadores de desempenho; 

 Desenvolvimento de ações preventivas e corretivas; 

 Melhoria no clima interno da organização; 

 Desenvolvimento do senso de equipe (trabalho colaborativo), 

 Mudança de Cultura empresarial. 

 



3. Mapeamento de Processos 

O mapeamento de processos define a forma correta de elaborar os procedimentos internos 

da empresa e desenvolver os colaboradores para o atendimento das atividades e metas da 

organização. 

Serve como base para a gestão executiva, sendo aplicável a todas as áreas e níveis 

hierárquicos da empresa. 

  

Resultados Esperados: 

 Processos mapeados 

 Identificação e controle das atividades críticas 

 Registro e padronização do conhecimento operacional 

 Elaboração de documentos e padrões dentro de modelos definidos 

 Melhores práticas para execução das atividades 

 Capacitação dos colaboradores 

 Melhoria no clima interno da organização 

 Sistema de controle de documentos eficiente e prático 

 

4. Programa 5S 

A partir da organização do espaço de trabalho, o programa 5S permite conscientização, 

mobilização e motivação da empresa rumo à Qualidade Total. Este programa tem sua 

origem no Japão, país conhecido pela excelência nas atividades que executa por conta da 

intensa organização que está presente na cultura dos japoneses. O programa visa melhorar a 

produtividade e desempenho dos processos.  Além disso, o clima organizacional passa por 

uma melhoria indireta, pois os colaboradores passam a se sentir mais confortáveis no 

ambiente de trabalho. 

  

Resultados Esperados: 

 Organização e otimização do trabalho; 

 Mobilização da equipe por um trabalho de qualidade; 

 Foco na Qualidade Total dos processos; 

 Conscientização dos colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Projeto arquitetônico 

A partir dos projetos arquitetônicos é possível prever os resultados finais da obra a ser 

executada, tempo de duração, possíveis problemas e gastos gerados. Além de tudo, o 

profissional encarregado pelo projeto irá buscar soluções mais econômicas e sustentáveis 

para que as expectativas e necessidades do cliente sejam atendidas. 

 

Resultados esperados: 

 Redução de custos com materiais; 

 Melhor aproveitamento do terreno, corrente de vento e luz natural; 

 Redução da duração da construção; 

 Evita futuras obras. 

 

2. Projeto elétrico 

Projetos elétricos são a esquematização das instalações elétricas de um local. É fundamental 

que essas instalações sejam dimensionadas por profissionais capacitados, garantindo assim, 

a segurança das pessoas e do local, economia de energia e a conservação dos equipamentos 

movidos a eletricidade. 

 

Resultados esperados: 

 Evita sobras de materiais utilizados nas instalações; 

 Redução do gasto de energia com as perdas durante a transmissão; 

 Evita futuras obras; 

 Evita acidentes causados por choque elétrico; 

 Intensidade correta de iluminação de acordo com os ambientes; 

 Evita queda de disjuntores; 

 Evita incêndios. 

 

3. Orçamentos de obras 

O orçamento tem como objetivo levantar os gastos envolvidos em uma obra e assim, 

determinar o seu custo total.  

As informações coletadas são de extrema importância, pois através da previsão do valor que 

será investido, é possível a verificação da viabilidade da obra. Caso o resultado seja 

pessimista, a identificação dos gastos que poderão ser dispensados ocorrerá de maneira 

simples. 

 

Resultados esperados: 

 Facilidade na identificação dos gastos que poderão ser reduzidos; 

 Controle financeiro da obra; 

 Planejamento financeiro do proprietário da obra; 

 Orientação do responsável pela obra quanto ao cumprimento do custo da obra.  



Para saber mais sobre nossos serviços, entre em contato conosco:  

IDEAS – Projetos e Soluções Corporativas 

contato@ideasjr.com 

(27) 9 9802-1630 [VIVO] 

www.ideasjr.com 

Redes Sociais: 

facebook/ideasjr 

@ideasjr 

 

Conheça nossa sede: 

Rodovia ES 010, Km06, Manguinhos – Serra. 

          CEP: 29173-087 

 

 

Saiba mais sobre o Movimento Empresa Júnior:  

 Michelle Hunt para Huffington Post sobre JEWC 2012 (Encontro Mundial de Empresas 

Juniores de 2012): 

http://www.huffingtonpost.com/michele-hunt/who-says-we-cant-change-t_b_1827069.html 

 Viviane Machado para G1 sobre Empresas Juniores de Vitória: 

 http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2015/07/empresa-junior-do-es-

ultrapassa-faturamento-de-r-100-mil-por-ano.html 

 Leticia Moraes para NaPrática sobre Empresários Juniores: 

https://www.napratica.org.br/por-que-voce-deve-se-tornar-um-empresario-junior/ 
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