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1 INTRODUÇÃO
Diante de um mundo cada vez mais globalizado a tecnológica tem se tornado um meio
de padronização dos procedimentos, que atualmente precisam ser realizados somente
pessoalmente. Várias empresas atualmente estão atualizando seus processos com a intenção
de facilitar as diversas áreas de atuação, como a da contabilidade e outras demais.
Trazendo em seu marco a facilidade de realizar qualquer procedimento
independentemente do local, horário e presença. Esse processo de evolução e facilitação vem
sendo defendida como um instrumento necessário para facilitar a comunicação e expansão
dos negócios das empresas, um benefício para ambas às partes.
Partindo deste princípio e avaliando o cenário atual do século XXI e a evolução
tecnologia que ocorre quase que diariamente, assim como o Contador sendo uma profissão do
presente e do futuro, realizamos uma pesquisa de extensão sobre a JUCEMG (Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais), que nos últimos anos tem passado por essa transição
entre o presente e o futuro. Que começou em meados do ano de 1755 como seu primeiro
registro de Junta comercial, que foi a Real Junta do Comércio, por Dom José I, e que
independente da transição do século e diversas mudança que já realizou está presente até hoje.
Atualmente trata-se da mudança de seus processos que tinha por sua finalidade serem
realizados na própria sede da JUCEMG (Junta comercial do Estado de Minas Gerais), ou seja,
somente pessoalmente, para um modelo supernovo que não havia sido utilizado pela Junta
Comercial de Minas Gerais, continuando oferecendo seus serviços que são aproximadamente
mais de trinta, de uma maneira inovadora e rápida, que é a realização dos mesmos através do
seu site. Expandido de maneira englobada o tema: O Contador do presente para o Contador do
futuro, através de uma visão paralela com seu exemplo.
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2 A JUCEMG

A Junta Comercial do Estado de Minas gerais tem por seu objetivo executar e
administrar, no Estado, o serviço de Registro Público de empresa mercantil e atividades afins,
segundo prescrito na legislação federal, estimulando , facilitando e simplificando o registro de
empresas e negócios, em conformidade com as políticas de desenvolvimento social e
econômico do Estado, contribuindo para a geração de riqueza e trabalho.

2.1 Evolução Histórica

Em 1755 substituindo a Mesa dos Homens de Negócio o primeiro registro de Junta
comercial foi a Real Junta do Comércio, por Dom José I, tendo certa relação da autonomia
corporativa dos comerciantes, em um momento em que a junta do comércio passava a
integralizar o sistema geral de governança do Império Português.
Em 1824 com a Independência e a Constituição, reconhece o direito mercantil
brasileiro como ramo de direito privado destituído em parte do ideário liberal da autonomia
dos privados.
Em 1850 com o decreto de 738 criou os Tribunais do Comércio no Brasil, responsável
da jurisdição mercantil especializada, prevendo assim em sua estrutura as Juntas Comerciais,
como órgão autônomo.
Em 1876 foram extintos os tribunais de comercio e instituídas Juntas e Inspetorias
Comercias no Brasil, Minas estava sob a jurisdição da Capital Federal, na época Rio de
Janeiro.
Em 1890 o decreto 596 criou o Registro de Firmas, estabelecendo a respectiva
competência diretamente ás Junta Comercial.
Em 1893, com a Lei 51 foi instituída a Junta Comercial de Minas Gerais, com sede em
Ouro Preto, em 1901 a Junta é transferida para Belo Horizonte, mais tarde em 1970 a lei
5.512, a Junta estabelece a autonomia a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Em 1972 a JUCEMG passa a funcionar em sua sede própria na Av. Santos Dumont,
380.
A junta comercial no passado era uma espécie de tribunal, que tinham assentos dos
deputados que representam os comerciantes, esses deputados eram eleitos através de voto de
comerciantes matriculados no distrito federal.
As figuras do deputado eram vista no papel realizado pelos atuais vogais, 23 ao todo
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no Plenário da Junta Comercial, o registro mercantil é exercido no Brasil há cerca de 500
anos, as juntas comerciais passaram a exercer a função de registrar empresas em 1808, na
vinda da família real para o Brasil.
Em 2007 a Junta Comercial do Estado de Minas passa a executar os serviços próprios
de registro mercantil, facilitando assim e também simplificando a abertura de empresas, como
legalidade em sincronia com os demais órgãos envolvidos. A junta comercial lança em sua
gestão o serviço Minas Fácil que visa a integração com diversos órgãos como a Receita
Federal do Brasil, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar e Prefeituras Municipais, esse programa
visa a agilidade de abertura de empresas com no máximo nove dias, com esse prazo o
Empreendedor já estará com o contrato social registrado, o CNPJ, a inscrição municipal, o
alvará de localização e, de acordo com a atividade, a inscrição estadual.
Em 2011 a JUCEMG volta a aprimorar para atender a nova realidade, que passou a
demandar das juntas comerciais como órgãos de incitamento da atividade empresarial, e passa
a integra a Administração Indireta do poder executivo do Estado de Minas Gerais e é
vinculado a sua administração passar a ser a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, e subordinada tecnicamente ao departamento de Registro Empresarial e
Integração da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Republica.
Em 2015 a JUCEMG lançou o projeto JUCEMG digital com intuito de fornecer aos
usuários da JUCEMG maior rapidez, e segurança e comodidade no registro de atos
empresarias, que consiste em fornecer exclusivamente pela internet os serviços de registro de
atos empresariais, como constituição, alteração, extinção de sociedades, livros digitais.
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3 MUDANÇA DOS REGISTROS DOS ATOS

As montagens dos processos continuam sendo normalmente como antes era feita,
DBE, que é um documento básico de entrada, devidamente assinado sendo gerado pelo
Cadastro Sincronizado e a Consulta da Viabilidade. A única diferença é na hora de protocolar
os processos, anteriormente estes eram apresentados de forma física na unidade da JUCEMG
e agora estes processos devem ser enviados através do registro digital em formato PDF/A.
As assinaturas também eram de forma física (a caneta) pela pessoa física e no registro
digital deve ser através do certificado digital e-CPF/A3.
A apresentação dos livros das escriturações contábeis era feita em papel, contendo as
assinaturas dos empresários e contabilistas da empresa, era impresso e levado à sede da Junta
Comercial. A autenticação dos registros e livro contábil era feita na hora de entrega-los
presencialmente na Junta Comercial, sendo colocado na primeira página numerada o selo com
a autenticação.
Esclarecemos abaixo como funciona o registro dos atos constitutivos e dos livros sob a
forma digital e o que é o Certificado digital utilizado para assinatura dos arquivos.

3.1 Registro Digital

Atualmente o Registro Digital é feito através de envio eletrônico dos documentos das
empresas para a Junta Comercial, cujos documentos são enviados digitalmente por meio de
certificados digitais. Ou seja, é possível a abertura e encerramento de uma empresa, assim
como a alteração de dados e arquivamento de documentos de interesse do empresário de
forma 100% eletrônica. Essa mudança no tipo de serviço garante ao empresário uma maior
acessibilidade nos serviços prestados pela JUCEMG, pelo fato de que o empresário consegue
enviar um documento com comodidade e rapidez em 24 horas, todos os dias.
De acordo com a Junta Comercial de Minas Gerais a implementação do Registro
Digital foi com o intuito de prestar serviços com maior confiança e segurança jurídica, para
facilitar a aprovação da abertura de novas empresas. O registro consiste da apresentação dos
atos empresariais 100% online e ainda conterá uma assinatura digital dos documentos através
de Certificados Digitais, sendo disponibilizado para todos os tipos jurídicos desde 2014. O
novo procedimento adotado pela JUCEMG está previsto na Instrução Normativa IN 12, de 05
de Dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).
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Para a utilização do registro digital existem alguns requisitos técnicos, como: versão
do Java do computador tem que ser 6 ou superior; os navegadores tem que ser Internet
Explorer versão 9 ou superior e Mozilla Firefox versão 30 ou superior; ter devidamente
instalado e configurado no computador o Certificado Digital e-CPF A3; os arquivos no
formato PDF/A, com um limite de tamanho de 10 MB (megabytes); a digitalização dos
documentos deve ser em preto e braço (Black ou White), dependendo do idioma do software
de digitalização e a resolução entre 150 e 250 dpi, contudo, que o arquivo fique de forma
legível.
O Registro Digital será de caráter obrigatório para todos os atos da Sociedade
Anônima, para os atos de Sociedade Cooperativa (com exceção constituição) e para o
arquivamento de balanço para todas as naturezas jurídicas a partir do dia 30 de novembro de
2015. E a partir de 07 de março de 2016 estenderá a obrigatoriedade para os atos de alterações
e extinções para todos os tipos jurídicos, exceção às empresas enquadradas como Média
Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
Figura 1 – Registro Digital

Fonte: http://registrodigital.jucemg.mg.gov.br/registroDigital/pages/telainicial/selecionarOpcoes.jsf (2016)
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3.2 Livro Digital
Segundo a JUCEMG, o Livro Digital representa o envio da escrituração das empresas
via internet para a Junta Comercial de Minas Gerais, do qual esta escrituração terá que ser
assinada digitalmente por meio dos certificados digitais. O grande objetivo deste serviço é
garantir um maior acesso pelo empresário aos serviços da JUCEMG, uma vez que o
empresário poderá enviar o seu livro com agilidade e tranquilidade 24 horas por dia, sem
preocupações. Tem disponibilidade para todos os tipos jurídicos.
Entretanto, deverá efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual
(DAE) antes de começar o processo de envio do Livro Digital. A assinatura do livro digital
será efetuada através do certificado digital, de determinação mínima tipo A3. Onde será
emitida pela entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil). Através deste procedimento de assinatura do livro digital, o mesmo estará
autenticado, integrado e validado juridicamente, devendo ser enviadas para o Sistema Público
de Escrituração Contábil (SPED) juntamente com o requerimento de autenticação da Junta
Comercial.
Para facilitar a compreensão e utilização deste sistema de escrituração contábil a
JUCEMG criou o Sistema de Autenticação de Escrituração Digital (SAED), com intuito de
garantir que o contribuinte cumpra suas obrigações acessórias com velocidade e evoluir os
processos das demais juntas em todo o país.
Figura 2 – Livro Digital

Fonte: http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/registroDigital/pages/livro/telainicial/selecionarOpcoesLivro.jsf
(2016)
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3.3 Certificado Digital
Para registrar qualquer ato nessa nova etapa é preciso ter um certificado digital. O
Certificado Digital é um documento eletrônico que contém um conjunto de informações sobre
a pessoa ou empresa para o qual o certificado foi emitido, onde possibilita a comprovação da
identidade de quem assinou o arquivo perante terceiros e vice-versa e visando a garantia da
validade jurídica. Esse certificado permite que a transação realizada feita via internet seja
perfeitamente segura, já que as partes interessadas apresentarão suas credenciais para
comprovar suas identidades.
O usuário com o certificado, para evitar fraudes e falsificações, utiliza a opção da
assinatura digital, permitindo que a troca de documentos tenha autenticidade e integridade de
conteúdo. Além de evitar fraudes, desvios e falsificações de documentos, esse certificado
digital diminui os custos tanto para o usuário quanto para a JUCEMG e também agilizando o
processo do registro dos atos empresariais. A Medida Provisória 2.200-2/2001 assegura a
validade jurídica desses documentos.
Para o certificado digital será utilizado o e-CPF A3 para assinatura dos documentos do
Registro Digital. Esse e-CPF A3 é uma versão eletrônica do CPF, sendo um tipo de
documento de identificação na internet. Para obter o serviço, o cidadão/usuário deverá
solicitar o certificado digital no site da Prodemge, onde é uma Autoridade Certificadora
credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) para a emissão de
certificados digitais com padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil,
pagar o boleto e comparecer na data estabelecida à JUCEMG com os documentos exigidos
para validar os dados e emitir o certificado.

11

Figura 3 – Certificado Digital

Fonte: https://wwws.prodemge.gov.br (2016)
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4 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUCEMG
A JUCEMG oferece serviços operacionais e de competência legais, que poderão ser
realizados pessoalmente ou pelo site, atualmente são aproximadamente 30 tipos de serviços.
Devido à mudança realizada atualmente pela JUCEMG, para que seus serviços sejam
realizados por maior parte através do seu próprio site.
Alguns serviços poderão apenas ser realizados pelo próprio site, tenho como caráter
somente a visita pessoalmente à sede para conferência de documentação, preenchidas e
registradas em cartório conforme orientação do site. Abaixo serão citados alguns dos 30 tipos
de serviços com mais detalhes específicos do serviço.

4.1 Abertura de Empresas - Minas Fácil

O Empreendedor pode abrir o seu negócio em no máximo nove dias, pelo serviço
Minas Fácil. Esse procedimento está disponível para sociedade empresária limitada,
empresário individual e Eireli. Os processos dos tipos jurídicos de cooperativa e sociedade
anônima podem ser apresentados para protocolo em qualquer unidade da JUCEMG.
Em até 9 dias, o Empreendedor poderá buscar na unidade da JUCEMG (onde foi protocolado
o serviço), o contrato social registrado, o CNPJ, a inscrição municipal, o alvará de localização
e, de acordo com a atividade, a inscrição estadual.

4.2 Bloqueio de CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Serviço que tem como finalidade evitar que dados sejam indevidamente utilizados na
abertura ou alteração de empresas.

4.3 Certidão Simplificada - Dados Básicos e Atuais da Empresa

A certidão simplificada é um extrato de informações que espelha a situação atual da
empresa de acordo com os atos arquivados. Nela, são relatadas algumas informações básicas
atualizadas, tais como: nome empresarial, endereço da sede, CNPJ (se cadastrado na
JUCEMG), data de início das atividades, objeto social, capital social, sócios e suas respectivas
participações no capital social, filiais ativas (quando existirem), dentre outras.
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4.4 Consulta de Viabilidade

A Consulta de Viabilidade é uma pesquisa antecipada nos registros da JUCEMG sobre
a existência de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos ou semelhantes ao
nome empresarial da empresa que se pretende abrir.
4.5 Documento de Arrecadação Estadual (DAE) – JUCEMG

A emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) é feita via internet. O
usuário deverá acessar o Portal de Serviços e se cadastrar.

4.6 Livro Mercantil

A autenticação dos livros mercantis baseia-se na verificação das informações contidas
nos termos de abertura e encerramento dos livros das empresas registradas na JUCEMG.

4.7 Registros de Balanço

O registro de arquivamento de balanço geralmente atende requisitos e procedimento
licitatório e outros certames. É um documento feito por meio de registro digital, como
documento de interesse de qualquer natureza jurídica.
O balanço a ser arquivado deve conter: Nome completo da sociedade, cadastro
nacional de pessoa jurídica (CNPJ) e número de identificação do registro de empresas (Nire);
Balanço Patrimonial deverá conter todos os quadros demonstrativos que são: Ativo e passivo;
Demonstração de Resultado do Exercício (facultativo); Se for o caso, apresentar
demonstração da origem e da aplicação, demonstração das mutações do patrimônio líquido e
notas explicativas; Declarações, sob as penas da lei, declararam que as informações aqui
contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e caso o livro diário seja
obrigatório, informar as folhas nº XXX a XXX do Livro Diário nº XXX em ____/____/____;
Local e data; Nome do administrador, nº do RG e CPF e assinatura; e Nome do Contador CRC e CPF e assinatura.
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4.8 Registros de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli)

A empresa individual e formada por uma única pessoa física, o titular da totalidade do
capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País. Tal empresa individual e de responsabilidade limitada pode
adotar firma ou denominação, integradas obrigatoriamente pela palavra final "Eireli”. O
arquivamento dos atos da empresa individual de responsabilidade limitada tais como,
constituição, decisões do titular, alterações e extinção, dentre outros, deve ser efetuado pela
Junta Comercial.

4.9 Registros de Empresário Individual

Trata-se de uma pessoa física que deseja realizar o registro de pessoa jurídica por
exercer atividades empresariais. O registro e o arquivamento de inscrição, alteração, extinção,
dentre outros documentos de empresário individual devem ser feitos na Junta Comercial.

4.10 Registros de Sociedade Anônima

A sociedade anônima é uma empresa com fim lucrativo, que podem ter o seu capital
social dividido em ações, que poderão ser negociadas livremente. As abertas – captam
recursos junto ao público, e fechada – obtém recursos através dos próprios acionistas. A
responsabilidade dos sócios (acionistas) limita-se ao valor de emissão das ações que
detenham. O registro e o arquivamento dos atos da sociedade anônima tais como constituição,
atas, dentre outros, ocorre na Junta Comercial, por meio do registro digital.

4.11 Registros de Sociedade Limitada

É formada por no mínimo dois sócios, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Seu
capital de cotas são divididos em igual valor ou desigual. O registro e o arquivamento dos
atos da sociedade limitada, tais como, constituição, alterações contratuais, atas e extinção,
dentre outros ocorre deverão ocorre juntamente na Junta Comercial. Poderá ser realizado por
e-mail ou pessoalmente na sede.
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5 IMPORTÂNCIA DO CONTADOR
O Contador tem um papel extremamente importante quando uma empresa sai do papel
e entra no mercado. Com tanta burocracia, a presença de um especialista em contabilidade se
torna desejável para que tudo funcione da melhor forma possível. “Sem o parecer dele, é
impossível, no Brasil, ter uma gestão eficiente dos negócios”, segundo Cibele Costa, que é
diretora administrativa da Organização Contábil Francisca de Paula e especialista em
controladoria e gestão estratégica de negócios.
É uma das funções do Contador entender sobre legislação trabalhista, previdenciária,
fiscal e tributária para melhor desempenho de seu papel dentro da organização. Antes mesmo
da abertura da empresa, é esse profissional quem deve ajudar a identificar qual o melhor
regime tributário para a atividade que a companhia for exercer. Ele também pode auxiliar
quanto à normas societárias, gestão de pessoal, normas trabalhistas e principalmente assuntos
relacionados a atividade principal.
Tendo em vista que na abertura de uma empresa é necessário um grande conhecimento
em legislação tributária, a contratação de um Contador ou de uma assessoria contábil é
fundamental. Além disso, são especialistas que também servem para melhor organizar e
apresentar os levantamentos e registro solicitados pelo governo, essenciais para o
microempreendedor, por exemplo, manter seu negócio dentro da lei e de acordo com as
necessidades burocráticas existentes. “Os empresários em geral enxergam os seus Contadores
como um fardo, um chato que atrapalha o dia a dia dos negócios. No entanto, deveriam vê-los
como importantes aliados para a boa administração de suas empresas e, consequentemente,
para o crescimento do negócio", afirma o diretor da MacPoli Cursos Profissionais, Rodolfo
Olivo.
A legalização de empresas é um processo burocrático e que precisa ser tratado por um
profissional competente. No processo de abertura de uma empresa é preciso cumprir
obrigações acessórias, prestações de contas formais obrigatórias junto aos órgãos
fiscalizadores do governo federal e da previdência social, cujos detalhes são de conhecimento
e competência dos profissionais contábeis. O processo de implantação de uma empresa
precisa ser bem cuidado em todas as suas dimensões, pois desde a sua criação ela irá
impactar, mesmo que em pequena escala, a sociedade com a sua existência e atuação.
Esse profissional poderá auxiliar em todos os aspectos necessários para a criação da
pessoa jurídica a qual terá reconhecimento jurídico após o seu registro na JUCEMG (no caso
de empresas comerciais mineiras) ou em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
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dependo do caso. Em relação á mudanças ocorridas no registro das empresas na JUCEMG,
um bom profissional deve sempre se atualizar e estar atento à modernização dos processos,
como foram citados neste trabalho, buscando aprendê-los e se adaptando.
Portanto, tão importante e com tantas funções nas mais diferentes áreas de atuação,
mesmo trabalhando juntamente com profissionais de outras áreas, conclui-se que é
indispensável à atuação do Contador nos mais diversos processos referente às empresas,
partindo de sua criação e abertura até o seu fechamento. Além também de sua suma
importância para as pessoas físicas.
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6 CONCLUSÃO
Concluímos que a mudança dos serviços oferecidos pela JUCEMG se fez necessária
devida à importância da tecnologia do novo mundo globalizado, não só para facilitar a
utilização e comercialização de seus serviços, mas também quando se considera a busca de
outros recursos. Assim a mudança dos vários serviços que agora são ofertados pela Internet,
se fez necessário devido ao processo de globalização, principalmente no aspecto econômico,
uma vez que se torna uma ferramenta de fácil acesso, em um momento em que as sociedades
empresárias são atraídas pela facilidade de terem suas necessidades atendidas de maneira
rápida e eficaz.
Percebemos com a finalização da pesquisa do projeto de extensão sobre a Junta
Comercial de Minas Gerais e a comparabilidade com o contador sendo uma profissão do
presente e do futuro, em que o grupo após analise do trabalho proposto, que as mudanças
foram amplamente implementadas no novo modelo de serviços da Junta Comercial de Minas
Gerais, expandido seu contato com a colaboração da tecnologia, o que auxiliou de maneira
direta ao Contador através dos serviços que são ofertados.
Em muitos aspectos algumas mudanças foram mais suaves para alguns serviços que
para outros, o que apesar de todos serem ofertados pela Internet, alguns precisam que a
documentação solicitada pelo site seja entregue pessoalmente na sede para verificação ou
arquivamento. Também o que mais chamou a atenção para a escolha do tema do projeto de
extensão, foi pelo fato de que nem todos sabem dessa mudança dos registros dos atos, que
agora são feitos 100% pela Internet.
Percebe-se que a JUCEMG e o Contador, sendo uma profissão do presente e do futuro,
tem que está atualizado constantemente para se mantiver destacado no mercado, se tornando
um Contador do Futuro altamente qualificado, capaz de acompanhar e adaptar-se as mudanças
que ocorrem no mundo moderno. Atualmente a tecnologia veem se tornando cada vez mais
indispensável, assim como a Junta Comercial de Minas Gerais a que sobrevivendo há décadas
no mercado, por se tornar diante do novo cenário moderno parte dele.
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ANEXO: PROJETO DE EXTENSÃO

TITULO DO PROJETO:
Capacitação para futuros profissionais sobre a nova era digital da JUCEMG.

CURSO/INSTITUTO OU FACULDADE DE VÍNCULO:
Ciências Contábeis / Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

UNIDADE/CAMPUS UNIVERSITÁRIO:
PUC MINAS – Coração Eucarístico

NÚCLEO TEMÁTICO DE VÍNCULO (PRIMÁRIO):
Núcleo de Tecnologia e Inovação – NUTEI

NÚCLEO TEMÁTICO DE VÍNCULO (SEGUNDÁRIO):
Núcleo do Trabalho e Produção – NUTRA

LINHA DE EXTENSÃO:
Informar os Futuros Contadores e Empreendedores sobre a nova mudança que a JUCEMG
obteve em 2015, sendo que agora alguns serviços prestados por ela são totalmente 100% via
Internet.

PALAVRAS- CHAVE:
JUCEMG, Registro, Livro, Certificado, Digital, Contador.

RESUMO
OBJETIVO: A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) tem a função de
administrar e executar serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e
atividades afins. Além de facilitar, fomentar e simplificar o registro de empresas e negócios.
Servindo de grande utilidade nas políticas de desenvolvimento social e econômico no Estado,
por este motivo temos como objetivo a conscientização e o incentivo do público-alvo em
conhecer os serviços prestados pela JUCEMG e visar o conhecimento da atualização digital
que ela fornece atualmente.
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IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDAE ACADÊMICA E EXTERNA: Diante da tamanha
importância para a sociedade e para o nosso Estado, carece a comunidade acadêmica, a
comunidade externa e o público-alvo (Futuros Empreendedores e Contadores) conhecer e
fazer bom uso dos serviços que a JUCEMG oferece e conhecer a atualidade que a JUCEMG
fez nos últimos anos.

PÚBLICO-ALVO: Empreendedores, Futuros Contadores, Estudantes e pessoas que queiram
se atualizar no mercado e conhecer mais sobre a JUCEMG.

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS: Juntamente com o projeto de
extensão da JUCEMG, que é falar sobre a mudança dos registros dos atos, onde são 100% via
Internet, realizada pelos alunos do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas e orientada
pelos seus professores, pretende-se orientar esse mesmo público por meio do projeto de
extensão com uma palestra gratuita para alunos e profissionais mostrando o passo a passo de
como realizar os serviços via Internet da JUCEMG. A ideia inicial é desenvolver o lado
teórico (social) ao orientar a comunidade sobre a importância de se atualizar das novidades
que o mercado traz para nós, que por sua vez trazem retornos indireta ou diretamente para as
pessoas.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA
A iniciativa para a elaboração do projeto foi devido à falta de conhecimento das
pessoas sobre a mudança dos registros de atos da JUCEMG em 2015, onde alguns dos seus
serviços são feitos 100% via Internet. Com o avanço da telecomunicação e da Internet, a
JUCEMG passou a oferecer os serviços Certificado Digital, Registro Digital e Livro Digital.
Cujos serviços são de grande utilidade, traz maior facilidade e rapidez nos processos e não
muito conhecidos e utilizados pelas pessoas, o que gerou o principal obstáculo do projeto.

JUSTIFICATIVA
A importância acadêmica se justifica, pois, por meio do projeto é possível incentivar o
desenvolvimento da capacidade de pesquisa científica do aluno, o fazer comunicar-se com a
sociedade, estimulando-o a estudar e analisar o tema a que se propôs desenvolver. Para tal é
preciso buscar conhecimentos técnico e do meio no qual se encontra para que possa trabalhar
de acordo com as circunstâncias do ambiente e simultaneamente contribuir com a
universidade com o propósito de melhorar a qualidade dos trabalhos posteriores.
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OBJETIVO GERAL
Pretende-se com o projeto informar pessoas interessadas quanto às mudanças
ocorridas JUCEMG (Junta Comercial de Minas Gerais) e capacitá-las para melhor operar os
processos realizados via Internet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Informar as pessoas sobre as mudanças através da apresentação do projeto em feira
organizada pela universidade. Convidar o público para um minicurso de capacitação através
de folhetos e inscrições. Capacitar os interessados ministrando um minicurso (palestra) sobre
como operar os processos realizados na JUCEMG via internet.

PÚBLICO DO PROJETO
Caracterização do público-alvo:
Embora não haja um perfil concreto ou uma classe social específica, o público-alvo
desse projeto são os Empreendedores, Contadores e estudantes que estejam cursando Ciências
Contábeis ou que pretendem exercer essa profissão. Portanto não há um número exato de
pessoas que serão atingidas.

METODOLOGIA
Para realizar o projeto foi feito um compartilhamento de informações em uma rede
social e os integrantes do grupo irão administrá-lo, visitas em outros períodos da universidade
ou em outras faculdades e assim alcançar o maior número de pessoas. Outra iniciativa foi a
criação de uma cartilha (folheto) e uma banner com todas as informações sobre a nova
atualização digital da JUCEMG.

MONITORAMENTO
No período da Palestra que vamos realizar na PUC Minas sobre os serviços prestados
da JUCEMG, os integrantes do grupo serão voluntários (palestrantes) e ensinaram a nova
atualização digital, onde descreveram os passos a passos dos serviços via Internet,
preparando-os para o mercado de trabalho.
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PLANO DE TRABALHO

EQUIPE

CURSO /SETOR OU
INSTITUIÇÃO DE VINCULO

PROFESSOR COORDENADOR:
Fátima Drummond de Andrade
MEMBROS COLABORADORES:
Christiano Luiz dos Santos
MEMBROS COLABORADORES:
Fernanda Ribeiro Seixas
MEMBROS COLABORADORES:
Lilian Marques Fernandes
MEMBROS COLABORADORES:
Luciana da Rocha Santiago
MEMBROS COLABORADORES:
Samanta Gonçalves Teixeira

Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO
Para que o projeto seja desenvolvido há necessidade de um espaço físico, que possua
computadores e projetores para o desenvolvimento do projeto. O espaço físico pode ser tanto
a sala de aula ou algum local da universidade, quanto estabelecimento que haja conforto e
motivação para as pessoas.

RESULTADOS
O resultado esperado pela universidade é um melhoramento nos trabalhos de extensão
posteriores e incentivar aos outros alunos a desenvolverem mais projetos permitindo uma
aproximação entre a universidade e a sociedade e viabilizar um curso e profissionais com
perspectivas sociais.

CRONOGRAMA
Durante outubro e novembro a ideia é divulgar o projeto ao maior número de pessoas
possíveis, que irão instruir sobre a mudança dos registros dos atos através de uma participação
de uma palestra feita pelos integrantes do grupo. De fevereiro a maio será feita uma nova
divulgação dessa palestra e terá como alvo os ouvintes que tem interesse em participar. Se
possível, iremos fazer uma listagem com os dados dos participantes para ter certo controle de
quantas pessoas irão participar da palestra e em junho iremos realizar a palestra sobre a
JUCEMG na universidade PUC Minas.
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ORÇAMENTO
As despesas que provocará desembolso financeiro serão referentes à publicidade e
merchandising, feitas através de cartilhas (folhetos) e banners. A divulgação do evento por
meio das cartilhas (folhetos) e banners tem um custo em média de R$ 200,00. Os demais
materiais utilizados serão dos integrantes ou até mesmo da universidade, o que será uma
economia financeira.
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