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REGULAMENTO 

DO 

NÚCLEO DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

DA CONCEPÇÃO 

 

Art. 1º - O Núcleo de Práticas Administrativas - NPA visa concentrar e organizar as 

atividades multidisciplinares de articulação entre a teoria e a prática relacionadas aos 

cursos da área de Administração, nas modalidades bacharelado e tecnológico, oferecidos 

pela Faculdade de Balsas. 

  

Art. 2º - A atuação do Núcleo de Práticas Administrativas – NPA deve estar 

fundamentada nas diretrizes definidas pelos respectivos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos da área de Administração, bem como, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

referidos cursos, quando existirem. 

 

 Parágrafo Único – A atuação do Núcleo de Práticas Administrativas – NPA, tendo 

como escopo pilar a articulação teórico-prática, deve focar na geração de conhecimento 

dos acadêmicos, pois urge a necessidade do processamento e integração deste, de 

forma veloz e sistêmica, buscando o melhor equilíbrio entre pessoas, qualidade e 

produtividade. Através da observação crítica, sob forma de compreender a realidade e os 

efeitos dos métodos de trabalho atuais e propostos, objetiva-se a melhoria 

organizacional.    
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Art. 3º - A concepção do Núcleo de Práticas Administrativas – NPA está alicerçada nos 

princípios básicos da Faculdade de Balsas, a qual busca promover a educação, com 

inserção e responsabilidade social, através de um padrão de qualidade aderente às 

demandas sociais e ao desenvolvimento de competências válidas para os alunos, criando 

condições para viabilizarem seus projetos de vida. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º - O Núcleo de Práticas Administrativas – NPA da Faculdade de Balsas possui 

como objetivo geral tornar mais efetiva a articulação entre a teoria e a prática, permitindo 

que os conhecimentos adquiridos em sala de aula possam ser melhor compreendidos e 

aplicados aos contextos profissionais dos alunos, resultando no desenvolvimento de 

competências essenciais para o desempenho da sua profissão, tornando-os mais 

competitivos para o mercado de trabalho. 

 

Art. 5º - Os objetivos específicos do Núcleo de Práticas Administrativas – NPA são 

listados a seguir: 

I – Estabelecer parcerias com organizações; 

II – Ofertar serviços para as organizações nas respectivas áreas de atuação do 

NPA; 

III – Permitir a sistematização do conhecimento decorrente das atividades 

desenvolvidas; 

IV – Desenvolver competências interpessoais e de equipe; 

V – Fortalecer a relação entre a Faculdade e a sociedade; 

VI – Dar visibilidade externa à Faculdade e ao curso; 

VII – Atender às demandas das organizações públicas e privadas nas 

respectivas áreas de atuação do NPA; 
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VIII - Contribuir para a sedimentação do conhecimento e a formação de recursos 

humanos mais competentes na área administrativa. 

IX – Permitir aos professores envolvidos uma maior aproximação com seus 

alunos e uma maior visibilidade e sintonia com as organizações e com a 

sociedade; 

X – Fomentar a realização de atividades relacionadas ao Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Administração; 

 

Parágrafo Único – Nos casos da ocorrência das atividades contempladas no 

Inciso X do presente artigo, estas deverão ser abrigadas e reguladas pelo 

Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado da Faculdade e o respectivo 

Comunicado da Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Art. 6º - As áreas de atuação do Núcleo de Práticas Administrativas - NPA serão as 

seguintes: 

 

 I – Teoria Geral da Administração (Estrutura e Organizações) 

 II – Finanças 

 III – Marketing e Vendas 

 IV – Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 

 V – Operações e Logística (Produção, Materiais e Logística). 

 VI – Informação e Tecnologia 

 VII – Empreendedorismo e Governança Corporativa 

 VIII – Agronegócio 

 IX – Meio-ambiente e Sustentabilidade 

 X – Responsabilidade Social 
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 XI – Gestão Pública 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Art. 7º - O Núcleo de Práticas Administrativas – NPA somente poderá oferecer produtos 

e serviços de acordo com as demandas existentes, desde que relacionados com as áreas 

de atuação dispostas no Art. 6º do presente regulamento. 

  

CAPÍTULO V 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 8º - O Núcleo de Práticas Administrativas – NPA terá um Coordenador nomeado por 

Portaria pelo Diretor Geral. 

 

Art. 9º - Cada projeto deverá ter um Professor Orientador.    

 

 Parágrafo Único: A formação e/ou atuação do professor deverá ser aderente à 

área de atuação do projeto. 

 

Art. 10º - Os alunos interessados poderão participar de um ou mais projetos fazendo 

parte da respectiva equipe discente. 
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CAPÍTULO VI 

 

DAS FUNÇÕES 

 

Art. 11º - São atribuições do Coordenador do Núcleo de Práticas Administrativas – NPA: 

I – Supervisionar, controlar e coordenar todas as atividades desenvolvidas pelo 

NPA; 

II - Responder pelas atividades do Núcleo perante as Coordenações de Cursos e 

a Diretoria Geral da Faculdade de Balsas. 

III - Orientar, coordenar e supervisionar a operacionalização de todas as 

atividades vinculadas aos respectivos projetos; 

IV - Selecionar e indicar os orientadores dos projetos para a apreciação da 

Coordenação de Curso; 

V – Selecionar, juntamente com os Professores Orientadores, os projetos que 

serão oferecidos aos alunos; 

VI – Ser responsável pelo cadastro e o controle de todos os projetos 

desenvolvidos, nas suas distintas modalidades. 

VII – Dar visibilidade externa ao NPA e aos seus produtos e serviços; 

VIII - Fomentar e sugerir parcerias organizações públicas e privadas; 

IX - Disseminar o NPA junto ao corpo docente do curso; 

X – Dar visibilidade às atividades desenvolvidas no NPA. 

Coordenação do Núcleo 

 
Professor Orientador 

 

 
Professor Orientador 

 

 
Professor Orientador 

Equipe Discente do 

Projeto 

Equipe Discente do 

Projeto 

Equipe Discente do 

Projeto 
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XI – Desenvolver as demais atividades inerentes e necessárias ao bom 

desenvolvimento do NPA. 

 

Art. 12º - São atribuições do Professor Orientador do Projeto: 

I - Apoiar o Coordenador do NPA em suas atribuições definidas no artigo 

anterior;  

II – Propor ao Coordenador do NPA os projetos que poderão ser desenvolvidos 

pelos alunos do curso. 

III – Orientar e coordenar os alunos envolvidos nos projetos; 

IV - Realizar avaliação do desempenho dos alunos nas atividades desenvolvidas; 

V – Elaborar e encaminhar ao Coordenador do NPA, relatório das atividades 

desenvolvidas e do desempenho dos alunos envolvidos em cada projeto. 

 

Art. 13º - São atribuições do aluno participante da equipe discente de cada projeto: 

I – Desenvolver adequadamente todas as atividades definidas pelo Professor 

Orientador relacionadas a cada projeto; 

II – Realizar as atividades de avaliação do seu desempenho, propostas pelo 

Professor Orientador; 

III – Ter postura ética e profissional condizente. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA INFRA-ESTRUTURA 

 

Art. 14º - São requisitos mínimos, a nível de infra-estrutura, para o funcionamento do 

Núcleo de Práticas Administrativas – NPA: 

I – Espaço físico; 
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II – Mobiliário; 

III – Softwares e Hardwares; 

IV – Ramal telefônico; 

V – Acesso à Internet. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 15º - As atividades realizadas pelo Núcleo de Práticas Administrativas – NPA serão 

caracterizadas em duas modalidades, devendo necessariamente atender de forma plena 

o disposto no Caput do Art. 1º do presente regulamento: 

I - Atividades Assistencialistas: se caracterizam por serem projetos de natureza 

não pecuniária; 

II – Atividades Extensionistas: se caracterizam por serem projetos de natureza 

pecuniária e necessariamente deverão estar vinculadas ao Regulamento do 

NPPGE. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 16º - O NPA além de representar a união dos conhecimentos práticos e teóricos dos 

acadêmicos, constituída por profissionais, professores e alunos da área, prestará 

serviços às organizações da região, sendo um meio de integração da Instituição com a 

comunidade no cumprimento de seu papel e na perspectiva do desenvolvimento da 

economia local/regional. Tendo por principal enfoque o compromisso em fortalecer o 

conhecimento adquirido em sala de aula, através da prática no mercado de trabalho e 

promover desafios relacionados ao universo empreendedor para que o aluno possa, 

conscientemente, atuar nos diferentes setores: público e privado. Respeitando valores 
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humanísticos, éticos e de mercado direcionados à nova realidade da sociedade na qual 

se encontra inserido. 

 

Art. 17º - Cabe ao Coordenador de Curso e ao Coordenador do Núcleo de Práticas 

Administrativas – NPA a responsabilidade pelas proposições de melhoria do presente 

Regulamento. 

 

Art. 18º - O presente Regulamento do Núcleo de Práticas Administrativas – NPA entra 

em vigor na data de sua aprovação. 


