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1. O QUE É O LPG?
O Laboratório de Práticas Gerenciais (LPG) da UNESULBAHIA é um espaço
voltado ao discente para o seu desenvolvimento acadêmico teórico e prático.
Por meio de um espaço físico dotado de computadores e mesa de reunião, o
LPG foi concebido para uso dos alunos e docentes para o desenvolvimento de
atividades de monitoria, grupos de estudo, planejamento de workshops e
aproximação da sociedade e das empresas por meio de apresentações de
trabalhos e consultorias.
2. QUAIS OS OBJETIVOS?

Despertar os discentes quanto à prática gerencial;

Estimular o desenvolvimento das habilidades gerenciais;

Aproximar os alunos às empresas;

Promover o estudo e a aprendizagem dos alunos em empresas reais e
locais;

Desenvolver os discentes quanto à competência da tomada de
decisões;

Contribuir com o desenvolvimento da comunidade e das empresas do
entorno.
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
O LPG tem como principais atividades a serem desenvolvidas:
 Oferecer orientações aos discentes quanto às disciplinas que eles venham
possuir alguma dificuldade, ajudando e desenvolvendo os mesmos para o
bom desenvolvimento do seu aprendizado;
 Promover núcleos de estudos das atividades gerenciais e as práticas de
tomada de decisão, buscando aliar o aprendizado da literatura à realidade
empresarial;
 Servir de espaço de discussão de problemas e consultoria para as
empresas locais realizadas pelos próprios alunos, sempre por meio e
acompanhamento de professores;
 Busca fomentar a criação e resolução de estudos de caso, a iniciação
científica e a pesquisa.
Por meio de todos os objetivos já citados, por fim, promover a inserção do
discente no mercado de trabalho, respeitando suas características pessoais e
anseios pessoais e respaldo de profissional especializado.
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4. OPERACIONALIZAÇÃO
A sala do LPG está situada no primeiro andar da UNESULBAHIA. Esta sala é
munida de cadeiras, mesa de reunião e computadores.
Para seu uso é necessário que o aluno mantenha contato com a Coordenação
do curso de Administração com pelo menos uma semana de antecedência. Para
reserva, contatar por e-mail a Professora Assistente do Curso
(anatais@unece.br), ou em sua ausência, tratar com o Coordenador do Curso
de Administração (robsonrodrigues@unece.br) para reserva do espaço.
O LPG também será utilizado para receber empresários e gestores de empresas
para reuniões, momentos de discussão sobre as empresas e consultorias,
preparar os alunos para os workshops, palestras e demais trabalhos
acadêmicos.
O LPG também poderá ser utilizado em horários estabelecidos pela
Coordenação para construção de projetos de pesquisa, núcleo de estudos e
iniciação científica.
5. REGRAS DE USO






O espaço não poderá ser utilizado por pessoas não autorizadas pela
coordenação;
O espaço é de uso restrito a estudos, reuniões, orientações de trabalhos e
pequenos eventos do Curso de Administração e para pesquisa;
O LPG deve estar trancado fora do horário de seu funcionamento;
É um local de estudos e para seu bom funcionamento e conservação não
deve ser utilizado e consumido alimentos e bebidas de nenhuma natureza;
O LPG deve ser um local de extensão da Academia, por isso nele deve
ser feito uso de vocabulário e vestuário adequado para uma Instituição de
Ensino Superior (IES).

6. RESULTADOS ESPERADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO LPG





Aproximação entre a Academia e Sociedade Empresarial por meio da
proposta de soluções aos problemas gerenciais;
Produção de artigos em periódicos;
Visibilidade ao trabalho da Academia e dos alunos;
Apoio acadêmico à sociedade geral.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para registro das atividades desenvolvidas no âmbito do Laboratório, deverá ser
anotado em formulário específico o atendimento realizado e repassado à
Coordenação do Curso de Administração.

Robson Rodrigues Silva
Coordenação do Curso de Administração
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