
Laboratório de Gestão Pública e 
Social - LabG

Orientações aos discentes dos cursos 
de Administração e Ciências Contábeis 

da FACC UFJF interessados em 
ingressar no laboratório



O que é o LabG?

O LabG é uma iniciativa de docentes da FACC/UFJF 
que pretende criar condições para experiência 
aplicada de aluno(a)s, nos segmentos gerencial e 
contábil, em entidades públicas e/ou públicas não 
estatais (integrantes do terceiro setor)

Tais entidades são denominadas organizações-
parceiras



Como atua o LabG?

O LabG abarca uma organização, criada em 2017 por 
graduandos da FACC/UFJF, denominada OUPS! 
(Organização Universitária de Apoio a Entidades 
Públicas e Sociais)

A OUPS! possui atividades-fim (desenvolvidas sob a 
forma de projetos) que buscam prover soluções 
gerenciais e contábeis às organizações-parceiras



Como atua o LabG?

Apoiam o LabG quinze docentes da FACC/UFJF, sendo 
que quatro integram seu comitê gestor

Todos os projetos são desenvolvidos a partir:
a) da constituição de equipes, que buscam 

conciliar as demandas das organizações-
parceiras com os interesses do(a)s aluno(a)s

b) do desenvolvimento de propostas de trabalho
c) da orientação de um ou mais docentes 

(especialistas nas demandas das organizações-
parceiras)



O que pretende o LabG?

O LabG pretende contribuir:
a) para melhoria da formação discente, por meio 

da inserção orientada de aluno(a)s em 
organizações reais

b) para a integração de iniciativas de ensino, 
pesquisa e extensão universitária

c) para melhoria de processos nas organizações-
parceiras, favorecendo o alcance de suas 
missões institucionais



Como e quando o LabG se desenvolverá?

O LabG será materializado por meio da disciplina 
CAD112, turmas A e B

A disciplina é eletiva para os cursos de Administração 
e Ciências Contábeis

Em função de suas especificidades, as vagas foram 
destinadas da seguinte forma:

- CAD112 (A): 10 vagas para 26A e 10 para 77A (*)
- CAD112 (B): 10 vagas para 46A e 10 para 78A (**)

(*) 26A = Administração turno integral / 77A = Ciências Contábeis turno integral
(**) 46A = Administração turno noturno / 78A = Ciências Contábeis turno noturno



Como e quando o LabG se desenvolverá?

Os horários informados (segunda a quinta, entre 
18:00 e 19:00) buscam integrar os dois turnos de 
ensino

Contudo, o trabalho no LabG contará com 
flexibilidade, mas demandará dos discentes 04 horas 
de dedicação semanal mínima (como uma disciplina 
convencional)

A matrícula não é recomendada, se o(a) discente não 
possuir tal disponibilidade


