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4 - Descrição

a) Resumo
O LabG é uma iniciativa de professores da FACC/UFJF - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Consiste em criar condições para
experiência aplicada de diagnósticos, levantamento de dados e proposituras nas diferentes ferramentas administrativas e contábeis no escopo geral de
consultoria em relação às demandas externas que se comprovem sem fins lucrativos ou de natureza popular como cooperativas e associações.

Colaboradores docentes / Coordenadores de área
Não possui

2 - Equipe

Coordenadores técnicos
Não possui

Não possui

Não possui
Colaboradores técnicos

Colaboradores externos

3 - Parceiros Externos
Não possui

c) Justificativa da Proposta
O programa se justifica em razão de lacuna identificada na formação universitária em duplo aspecto. O primeiro diz respeito à importância do exercício
administrativo e contábil para além das atividades em sala de aula ou restritos às alternativas como Empresa Júnior ou Estágios remunerados. Dadas as
insuficiências da sala de aula e os vícios contidos no modelo Empresa Júnior e no espaço laboral, acredita-se que um Laboratório sob supervisão
integral do corpo docente possa contribuir mais seguramente à formação técnico-social dos discentes. O segundo diz respeito ao fortalecimento da
função social da universidade pública em orientar a preocupação do corpo docente e discente para as demandas fáticas de populações menos
assistidas e de organizações sem fins lucrativos. As duas dimensões em conjunto podem permitir uma formação mais sensível aos problemas sociais e
direcionar os esforços pedagógicos na direção do atendimento efetivo de necessidades administrativas e contábeis vivenciadas em diferentes esferas
sociais.

É uma alternativa aos modelos existentes e também uma resposta ao Plano Nacional de Educação 2014-2024 em que se lê, entre outras coisas: "12.7.
assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social".

Pretende-se, portanto, criar as condições de atendimento dessa orientação, distribuindo durante um ano de atividade 10 (dez) horas semanais,
totalizando 300 horas anuais.

e) Fundamentação Teórica
O objetivo do projeto é desenvolver um modelo alternativo de formação universitária complementar em administração e ciências contábeis que ofereça
experiências de natureza aplicada a problemas organizacionais reais. O caráter alternativo se marca sobretudo na orientação das organizações
parceiras pertencentes exclusivamente a entidades sem fins lucrativos (sindicatos, órgãos públicos, partidos, movimentos sociais, etc.) ou com fins
lucrativos mas de natureza popular (cooperativas, associações), e em dinâmica diferenciada frente ao modelo das Empresas Juniores. Com o projeto,

b) Contato

Duração: 18 mes(es)

d) Caracterização dos Beneficiários

23071.018353/2018-65Número do Processo:
Laboratório de Gestão Pública e SocialTítulo:

1 - Identificação

O público demandante são organizações de variados tipos e pertencentes a setores não econômicos e de caráter social pronunciado. Estão excluídas
empresas privadas, empreendedores individuais e representantes do poder econômico em geral. Estão incluídas organizações públicas, sindicatos,
cooperativas populares ou correlatas, associações, movimentos sociais etc. Tratam-se portanto de organizações de diferentes tipos que, em comum,
não são guarnecidas pelo poder econômico privado. Nesse sentido, as características fundamentais dos beneficiários se registra pelo traçado público ou
popular.

32 2102 3524
paco.cunha@ufjf.edu.br

A data de início será a de aprovação do programa na Pró-reitoria de Extensão.

Área Temática: Educação Linha Extensão: Metodologia e estratégias de
ensino/aprendizagem

Campus: CAMPUS JUIZ DE FORA

Coordenador: 051.557.767-75 VIRGILIO CEZAR DA SILVA E OLIVEIRA

Categoria: DOCENTE

Unidade Acadêmica / Setor: DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Telefone: Celular: (32) 8844-1049 E-mail: VIRGILIO.OLIVEIRA@UFJF.EDU.BR
051.331.166-16 LEANDRO RIBEIRO DA SILVA (DEP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS)Vice-coordenador:

Bairro(s) e/ou Município(s) em que a ação de extensão será desenvolvida:

Não possui
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f) Objetivos e Metas

g) Metodologia

O objetivo geral é potencializar o aprendizado dos discentes dos Bacharelados em Administração e em Ciências Contábeis da Universidade Federal de
Juiz de Fora por meio da experiência prática na resolução de problemas administrativo-contábeis derivados de setores populares ou públicos.

Tem-se por metas:

1. Envolver pelo menos 20 (vinte) discentes no programa por ano.
2. Atender pelo menos 04 (quatro) demandas externas, de organizações populares e públicas, por ano.

A metodologia de realização do programa pode ser melhor apreendida pela descrição de suas etapas:

1.  Levantamento de demandas externas: O Coordenador do Programa gera ou recebe demandas externas. Essas demandas são filtradas para
determinar as efetivas competências técnicas do corpo docente, garantindo também afinidades com o público-alvo desejado. As demandas são, em
seguida, aprovadas pelo conjunto de professores envolvidos no Programa com designação dos docentes que serão também os orientadores.
2.  Os discentes envolvidos no Programa são necessariamente matriculados em LABORATÓRIO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÕES (CAD112, CAD113,
CAD114, CAD115, e/ou CAD116) que equivale a estar regularmente matriculado nos Bacharelados em Administração ou em Ciências Contábeis e ter
cumprido com as exigências curriculares até os quintos períodos dos cursos.
3. A partir dessa matrícula, inicia-se o período de aprendizagem de natureza teórica sobre o caráter das organizações demandantes, sobre processo de
levantamento de dados e formas organizacionais, incluindo-se a crítica à instrumentalidade e a reflexão sobre formas de organização e as condições
econômicas do capitalismo. Procura-se combinar atividades destinadas a fomentar nos discentes a apreensão do processo de aproximação das
organizações demandantes e suas peculiares características e as atividades com pretensão de criar condições para que os discentes se organizem para
a realização da tarefa.
4.  Em seguida, os discentes são divididos em grupos de trabalho sob orientação de um ou mais professores em razão das competências requeridas.
Inicia-se nessa fase o trabalho propriamente dito de diagnóstico dos problemas das organizações, levantamento de dados a cerca de tais problemas e
proposituras nas diferentes ferramentas administrativas e contábeis. Cada problema diagnosticado pode ser avaliado por meio de diferentes
metodologias de pesquisa. Os grupos são organizados pelos próprios discentes por projeto/demanda. Destina-se 300 horas de carga horária nessa
atividade durante o ano e, portanto, 10 horas semanais de dedicação por parte do corpo discente.
5. Durante e ao final de cada etapa há o processo de reflexividade sobre o próprio modo adotado para a realização da tarefa, procurando também refletir
sobre a realidade e os problemas concretos enfrentados.

i) Impacto na Formação Discente

efetiva-se igualmente a função social da universidade pública em apoiar e desenvolver iniciativas de setores que enfrentam obstáculos nos mais
variados aspectos.

Tendo isso como horizonte prático, dá-se ensejo a uma posição teórica que congrega a função social da universidade pública brasileira e a demarcação
de uma pedagogia orientada para a resolução de problemas.

A pedagogia tradicional, centrada na sala de aula, é insubstituível em seu caráter formativo. É nesse processo que podem ser aprofundados
conhecimentos básicos e avançados, tanto de natureza técnica quanto teórico-histórica. Não é possível suprimir esse momento formativo sob pena da
formação de quadros limitados pelo aspecto empírico e imediato. A graduação em administração e em ciências contábeis possui um impulso
tendencialmente pragmático e, por isso, anti-intelectual com profundas implicações para a docência. Mas o esforço de garantir uma sólida formação,
inclusive crítica, não deve obstruir o reconhecimento da necessidade do exercício profissional futuro e as demandas de ordem técnica decorrentes.

A formação por meio de laboratório está ancorada na discussão sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas (Savin-Baden e Major,
2004; Escrivão Filho e Ribeiro, 2008). Em termos fundamentais, a propositura básica alude ao trabalho conjunto entre docente e discentes frente a
problemas que demandam solução por meio de diferentes alternativas. No processo são evocadas diferentes técnicas atinentes e orientadas para o
resultado. Trata-se de um método que combina conhecimento técnico prévio, trabalho em grupo e orientação docente. Esse tipo de método de
aprendizado não é infalível, mas proporciona aquisições frente aos limites explícitos da forma tradicional. Essa atividade orientada para resolução de
problemas, porém, tem como condição básica a formação tradicional, com aprofundamento prévio nos saberes pelo exercício da reflexividade.

Essa mesma reflexividade é fomentada não apenas na combinação entre formação tradicional e a aprendizagem orientada para a resolução de
problemas. Ela advém também da natureza dos problemas que serão enfrentados. No caso, a posição teórica que orienta a presente formulação
explicita que a função da universidade pública é criar condições de enfrentamento dos problemas sociais que assolam especialmente os setores sociais
menos assistidos. O atendimento do setor público também possui essa ligação na medida que considerável parte das suas atividades estão orientadas
para os mesmos problemas, embora não para o aspecto administrativo que se tem em tela. Assim, atuando diretamente sobre setores populares e
indiretamente sobre o setor público, desenvolve-se uma consciência mais sensível entre os discentes por meio da própria prática de enfrentamento de
tais problemas. A reflexividade é, pois, ponto de partida e de chegada do processo pedagógico nos termos que colocamos.

h) Relação com o Projeto Pedagógico dos Discentes
O Programa aqui proposto é indissociável dos PPCs dos Bacharelados em Administração e em Ciências Contábeis. No Bacharelado em Administração
o esforço está or ientado para a efet ivação do "pr incíp io da indissociabi l idade entre ensino,  pesquisa e extensão" (Cf .
https://drive.google.com/file/d/0BxULrkYUjfXfUVRrQXhaZURUMkU/view). Igualmente para o Bacharelado em Ciências Contábeis, fica explícito o
"estímulo às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão" (cf. http://www.ufjf.br/facc/files/2014/11/PPC_CC_2013.Vers%C3%A3o-Final-3.pdf).

Ambos os Bacharelados estão orientados para combinar a preparação de ordem técnica e humano-social. Para o caso do Bacharelado em
Administração, lê-se que "Uma das principais inovações do currículo proposto reside na pluralidade da formação
e da abordagem a ser adotada. Dessa forma, pretende-se a formação do discente no sentido de ampliar sua constituição enquanto sujeito, cidadão e
administrador de diversos tipos e portes de organizações, diferentemente do padrão tradicional de preparar o futuro profissional apenas e
prioritariamente para a gerência de empresas de grande porte, especialmente indústrias. Assim, o conjunto das disciplinas e atividades deverá abranger
a discussão da gestão e de outros temas tendo em vista empresas – grandes, médias ou pequenas, profissionais ou familiares, de todos os segmentos
e setores econômicos – organizações públicas – em todas as esferas e instâncias governamentais –, organizações não governamentais e organizações
da sociedade em geral."

Tom semelhante se encontra para o caso do Bacharelado em Ciências Contábeis ao sustentar que "o profissional da Contabilidade é imprescindível ao
desenvolvimento econômico, social e até político de qualquer nação e que isso exige uma formação cultural vigorosa e uma assistência especial a eles,
quer por parte dos governos, quer das instituições de classe".

Essas habilidades técnicas, humanas e sociais podem ser exponenciadas com a participação no Programa ora proposto em razão dos objetivos postos.
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O impacto na formação discente pode ser antecipado com referência aos seguintes pontos:

1. Aperfeiçoamento de ordem técnica, em razão do contato com organizações com demandas concretas, do levantamento de dados, do
desenvolvimento e apresentação de alternativas às organizações demandantes;
2. Desenvolvimento reflexivo sobre a organização do trabalho para a execução das tarefas ligadas ao atendimento dessas demandas concretas. Uma
vez que os discentes se organizarão de formas variadas, o próprio processo será fonte de reflexividade e aprendizado;
3. Aproximação com demandas concretas de setores público e popular, orientando a formação técnica e de consciência para os problemas fáticos
enfrentados pela sociedade brasileira e tal como se manifestam na cidade de Juiz de Fora.

j) Integração entre Extensão e Pesquisa
O principal elemento de integração se dá no ponto de contato entre as demandas fáticas das organizações públicas e populares e a necessidade de
investigação que permita o levantamento de dados e proposição de alternativas aos problemas enfrentados. Se o caráter extensionista se manifesta no
atendimento de tais demandas, a pesquisa se concretiza no processo propriamente dito, pois cada demanda redundará em atividade de pesquisa para
conhecer melhor a natureza dos problemas. Isso envolverá diferentes métodos de pesquisa empírica, como levantamento de dados secundários e
primários, por meio de fontes de dados econômicos e aplicação de questionários, de acordo com a natureza das demandas apresentadas.

k) Relação com a Sociedade e Impacto Social
A relação com a sociedade se marca precisamente no caráter extensionista orientado para a resolução de problemas de organizações públicas e
populares. Nessa direção, é possível identificar alguns impactos diretos:

1. Investigação, levantamento de dados e proposição que embasem decisões dessas organizações referentes aos problemas identificados. Como toda a
atividade é orientada para a resolução dos problemas identificados, o impacto está precisamente no desenvolvimento a um outro patamar no quesito
administrativo-contábil. Isso pode fazer considerável diferença na relação dessas organizações com seus públicos e ambientes, nos processos internos,
no autoconhecimento por meio de informações de melhor qualidade etc. Cada problema fático das organizações demandantes pode aperfeiçoar numa
ou noutra direção considerando a competência administrativo-contábil. No horizonte também se demarca a possibilidade de engendrar maior autonomia
dos sujeitos envolvidos nessas organizações populares, melhorando a atuação concreta no plano social, econômico e político;
2. Especialmente para organizações populares interessadas e para órgãos públicos, o Programa pode impactar também por meio da avaliação de
políticas públicas.

l) Indicadores de Acompanhamento e Avaliação
O processo de avaliação do Programa tem fase descentralizada e fase centralizada.

1. Fase descentralizada: Os docentes orientadores dos projetos avaliam em conjunto com os discentes constantemente o andamento de cada projeto
por meio de cronograma das atividades programadas. O indicador principal aqui é a taxa de atraso na execução de etapas de cada projeto. Cada
docente avaliará também o desempenho individual e coletivo do grupo de discentes em cada projeto, com nota de 0 a 100 nas 3 (três) etapas gerais de
cada processo: Análise da situação-problema, Levantamento de dados, Consolidação da proposta ao final do ano de atividade.
2. Fase centralizada: O conjuntos dos docentes e discentes se reúne para avaliação qualitativa no meio e no final de cada período, com base nas taxas
de atraso e desempenho discente. Ao final de cada período letivo, é realizada uma pesquisa de avaliação por parte das organizações parceiras com
nota de 0 a 100 nos seguintes quesitos principais: Cumprimento dos prazos acordados, Desempenho no levantamento das informações e atendimento
das expectativas quanto ao desenvolvimento e resultado do projeto. As atividades vinculadas por cronograma serão acompanhadas pela Agenda
Google.

o) Quantidade de bolsas pretendidas: 2
n) Estimativa do número de pessoas a serem atendidas:

Quantidade de bolsas alocadas (a ser preenchida pela PROEX): _____ Assinatura PROEX

4

A pretensão do Programa é se repetir anualmente, sempre com início no segundo semestre acadêmico:

Abril: Prospecção e contato com organizações demandantes
Maio: Prospecção e contato com organizações demandantes
Junho: Prospecção e contato com organizações demandantes; Reunião dos professores para preparação e definição dos orientadores dos projetos.
Julho: Recesso acadêmico
Agosto: Início com formação teórico-técnica dos discentes; distribuição dos grupos para os projetos.
Setembro: Início das atividades de orientação dos projetos singulares com diagnóstico da situação-problema.
Outubro: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da situação-
problema)
Novembro: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da
situação-problema)
Dezembro: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da
situação-problema)
Janeiro: Recesso acadêmico
Fevereiro: Recesso acadêmico
Março: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da situação-
problema)
Abril: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da situação-
problema)
Maio: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da situação-
problema)
Junho: Execução das demais etapas (levantamento de dados e consolidação da proposta, variando o cronograma em razão da natureza da situação-
problema); Encerramento.

m) Cronograma de Atividades

Quantidade de voluntários de graduação alocados (a ser preenchida pela PROEX): _____

p) Quantidade de voluntários de graduação pretendidos:
Assinatura PROEX

Assinatura PROEXQuantidade de voluntários de pós-graduação alocados (a ser preenchida pela PROEX): _____

q) Quantidade de voluntários de pós-graduação pretendidos:

r) Quantidade de voluntários de extensão júnior (Ensino Médio) pretendidos:
Assinatura PROEXQuantidade de voluntários de extensão júnior alocados (a ser preenchida pela PROEX): _____
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s) Planos Individuais de Trabalho: Em caso de solicitação de vagas para bolsistas e/ou voluntários, o(s) plano(s) individual(is) de
trabalho de bolsistas e/ou voluntários encontram-se em anexo a este formulário.

5 - Planilha de Custos: Atividade de extensão sem recursos externos/inscrições pagas.

6 - Solicitação de apoio à PROEX: Atividade de extensão sem recursos de apoio da PROEX.
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