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Núcleo de Inovação de Práticas Administrativas (NIPAD) 
 
I. Sobre o NIPAD 
 

O Núcleo de Inovação de Práticas Administrativas (NIPAD), com a intenção de 
instigar nos graduandos a importância do complemento da formação profissional e do 
aprendizado. Ele representa um elo entre a Faculdade Bagozzi e a comunidade 
empresarial quanto ao cumprimento de seu papel social, bem como na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável da economia local e regional. 
 O NIPAD aproxima a prática da profissão por meio de consultorias e assessorias 
junto a empresas da região de Curitiba, estimulando a tomada de decisões nas áreas de 
gestão de pessoas, gestão financeira, gestão mercadológica, logística, gestão de 
materiais, produção, gestão da qualidade e empreendedorismo. Dessa forma, envolve 
atividades práticas e também de cunho social, complementando a formação acadêmica. 
 A atuação do NIPAD é realizada por meio de convênios com organizações 
públicas, privadas, comunitárias e associações, que possibilitam a participação dos 
acadêmicos na prestação de serviços de caráter administrativo e/ou de assessoria ou 
consultoria, sob a supervisão do professor coordenador e dos professores orientadores. 
A cada atuação realizada é disponibilizado à comunidade interna e externa o relatório 
de consultoria produzido pelo grupo participante.  
 
 
II. Objetivos do NIPAD 
 
 Os objetivos do NIPAD são: 
 

• Prestar serviços de assessoria, consultoria e desenvolvimento de projetos ligados 
à área de Gestão Empresarial, junto a empresas parceiras, bem como auxiliar na 
elaboração de Planos de Negócios a futuros empreendedores; 

 

• Fazer atendimento inicial, diagnóstico e acompanhamento das empresas 
clientes; 

 

• Elaborar propostas para as empresas clientes conjuntamente com a participação 
da Coordenação do NIPAD, seus Professores Orientadores e Alunos 
Participantes. 

 
 
III. As atribuições do Professor Coordenador 
 
 Entre as atribuições do professor coordenador estão: 
 



 

• Articular-se com os professores orientadores, alunos e comunidade empresarial 
para organização e desenvolvimento de planos e projetos de desenvolvimento 
empresarial, social e sustentável;  

• Manter atualizadas as documentações dos trabalhos desenvolvidos pelo núcleo;  

• Convocar reuniões com os Professores Orientadores e Alunos Participantes quando 
se fizer necessário, bem como estabelecer escalonamento de trabalho e divisão de 

tarefas;  

• Executar e fazer executar as atividades promovidas pelo NIPAD, dentre outras: 
visitas orientadas a empresas clientes e demais atividades acadêmicas que 
demandem experiências administrativas;  

• Firmar convênios com empresas públicas e privadas para a alocação de acadêmicos 
visando à prestação de serviços de consultoria, assessoria ou desenvolvimento de 
projetos;  

• Elaborar semestralmente os relatórios das atividades do Núcleo a serem apreciados 
pela Direção Geral da IES, bem como à Coordenação da Escola de Gestão. 

 
 
IV. Atribuições do Professor Orientador: 
 

Entre as atribuições do professor orientador estão: 
 

• Orientar, acompanhar e avaliar o aluno participante na elaboração e execução dos 
projetos e ou pesquisas; 

• Comparecer, quando convocado, às reuniões e demais eventos ou atividades que 
promovam e contemplem a realização e conclusão de projetos e ou pesquisas; 

• Executar as tarefas determinadas pela Coordenação, bem como obedecer ao 
escalonamento do quadro de atividades distribuídas; 

• Orientar os alunos participantes para as seguintes práticas: Postura e 
comportamento profissional; 

• Desenvolver o espírito de equipe; propor metodologia para redação de relatórios 
técnicos; subsidiar e desenvolver junto aos alunos participantes projetos de 
consultoria, assessoria ou plano de negócio a empresa cliente; 

• Elaborar diagnóstico e análise dos projetos. 
 
 
V. Atribuições do Discente 
 

Entre as atribuições do discente estão: 
 

• Atender a empresa cliente, sob supervisão dos professores orientadores; 

• Dar plantões no NIPAD; 

• Realizar Visita-Técnica à empresa cliente para levantamento de dados, exploração 
de informações, análise das atividades operacionais e administrativas; 

• Reuniões com equipes para análise e discussão sobre informações, diagnóstico e 
preparação de relatório; 



 

• Visita-técnica à empresa cliente para apresentação de relatório e maiores 
esclarecimentos ao empresário; 

• Outras tarefas de caráter administrativo ou de assessoria ou de consultoria a critério 
do professor coordenador ou do professor orientador do NIPAD; 

• Elaboração de projetos de caráter orientador para implantação de novos 
empreendimentos. 

 
 

VI. Sobre os serviços prestados pelo NIPAD 
 

 Sobre os serviços prestados pelo NIPAD, cabe ressaltar: 
 

• Todos os serviços prestados possuem caráter meramente acadêmico, portanto, 
não geradores de lucro. Assim, tais atividades não exigem contrapartida 
financeira da Empresa Atendida;  

• Cada atividade desempenhada pelo aluno participante, com acompanhamento 
da Coordenação do NIPAD e do Professor Orientador, será pontuada como 
Atividades Complementares do aluno;  

• Todo o Aluno participante do NIPAD será enquadrado como colaborador 
voluntário, tomando ciência por meio do Termo de Voluntariado assinado entre 
o Aluno e a Faculdade Bagozzi.  

 
 

VII. Disposições Gerais e Transitórias 
 

A periodicidade, enfoque e detalhamento para os projetos será definida em 
edital próprio, conforme proposta estratégica da Escola de Gestão, da Faculdade 
Bagozzi. 

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente entre a Coordenação do 
NIPAD e a Coordenação geral dos cursos da Escola de Gestão.  

 

 
 

 
 
 
 


