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 A documentação da etapa de vinculação da Empresa 
Júnior deve ser acrescentada ao Processo de 

Reconhecimento, com os trâmites da etapa de 
criação, já aprovados.
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Processo devolvido a GEPEX do Câmpus para 
acompanhamento do desenvolvimento das atividades da E.J.
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Observações:

*A etapa de vinculação da E.J. só iniciará após a 
etapa de criação Concluída. 
*O processo de vinculação da Empresa Júnior ao 
IFG deve ser integrado ao seu processo de criação 
a fim de construir documentação única para o 
reconhecimento da empresa no âmbito do IFG.
*Nessa etapa a E.J. já iniciou suas atividades, 
requerendo somente a sua vinculação ao IFG e sua 
existência perante a comunidade.
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 Os membros associados da Empresa Júnior, com apoio do docente
orientador, deverão apresentar toda a documentação necessária, no formato físico 

e digitalizado, descrita no Art. 12º da Resolução n° 31/2020/CONSUP/IFG, à 
Gerência de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Gepex) do Câmpus ao qual a

Empresa Júnior será vinculada.
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