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A empresa Marie Curie Junior, Consultoria em Física Médica, teve sua fundação associada a um
projeto desenvolvido por alunos de graduação do curso de Bacharelado em Física Médica da
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) na Universidade São Paulo,
sendo administrada e mantida por estes desde a sua fundação. Com objetivo fundamental na
construção de uma nova forma de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional de todos os
alunos participantes, as atividades da empresa visam instigar a proatividade e o empreendedorismo
através do contato direto com outras empresas e com a organização e realização de diversos eventos
e cursos de aprimoramento aos alunos do campus.
A empresa é composta, atualmente, por 23 membros, trainees e efetivos, distribuídos em cinco
Diretorias: Executiva, Projetos, Marketing, Recursos Humanos e Jurídico-Financeiro, cujas atribuições
são descritas na tabela 1.
Tabela 1 – Atribuições das diretorias da empresa.
Diretorias
Atribuições na Empresa
Executiva

Administração e representação

Projetos

Criar e administrar projetos

Marketing

Comunicação interna e externa

Recursos Humanos

Capacitar e selecionar os membros

Jurídico-Financeiro

Administrar o patrimônio

O plano de ação da Empresa é baseado em elaborar projetos voltados para o aprimoramento
dos participantes em sua área de graduação. Os projetos são pensados, divulgados e executados por
seus membros em parcerias com palestrantes, fornecedores e patrocinadores, e a arrecadação é
revertida na estruturação e crescimento da empresa e capacitação de seus membros.
Os cursos realizados durante o período de 2016-2017 pela empresa Marie Curie Jr, e o
respectivo número de participantes, são descritos na figura 1.

Figura 1 – Participantes de cada curso realizado pela Empresa Marie Curie Jr.

Os temas abordados em cada evento, desde uma apresentação geral do curso de
Bacharelado em Física Médica da FFCLRP para alunos de Ensino médio até assuntos importantes
para os graduandos, tais como a utilização de ferramentas matemáticas, gráficas e físicas, mostram a
diversidade de atividades proporcionadas pela Empresa, além de boa e crescente adesão dos
alunos, enriquecendo o conteúdo acadêmico aos participantes e aos membros, responsáveis por
todas as etapas de cada projeto. Além do âmbito acadêmico, destaca-se também atividades sociais
executadas pelos membros da Empresa Júnior, como elaboração de apostilas de física adaptadas
para deficientes visuais e arrecadação de água para a cidade de Mariana-MG.
A participação nas atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior se mostra efetiva na
construção de um perfil empreendedor e na diferenciação dos alunos em relação ao senso comum.

