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RESUMO 

 

CARNEIRO, Wanderley. Bacharelado em Administração: o currículo e as necessidades 

contemporâneas para formação profissional. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, 2015. 260f. 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Tarciso Masetto. 

Tomando como referência a qualidade da formação dos egressos, medida na prova 

do  ENADE, busca-se entender como um curso de bacharelado em Administração 

bem avaliado integra seu currículo às DCN de 2005 e desenvolve o processo de 

ensino-aprendizagem. Com este propósito, foi conduzido um estudo de caso com 

procedimentos de análise documental do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

entrevista com o coordenador do curso, aplicação de questionário aos professores e  

egressos, e observação participante. Desta forma, busca resolver o seguinte 

problema: como um curso de bacharelado em Administração deve compor e articular 

seu Projeto Pedagógico de Curso para que tenha excelentes resultados nas 

avaliações oficiais do MEC e egressos com habilidades e competências que 

atendam as demandas profissionais contemporâneas? Os resultados mostram que 

os elementos curriculares do curso avaliado estão em acordo com as DCN e com a 

literatura especializada em currículo. Fica evidente também que o desenvolvimento 

desses elementos curriculares necessitam de forte apoio institucional e de processos 

ajustados para a realidade da instituição. Neste contexto, é necessário que se 

tenham instrumentos de avaliação institucional que consigam envolver as partes 

interessadas de modo que os problemas e sugestões sejam rapidamente 

contemplados. Ao final, entende-se que as informações obtidas nesse estudo podem 

ser aplicadas, com adaptações, a outros currículos de Administração, com vistas a 

torná-los melhor. À  medida que isso ocorrer, outras escolas poderão melhorar seus 

currículos e consequentemente o processo de formação profissional de seus alunos.   

Palavras-chave: Bacharelado em Administração; Currículo; Formação Profissional. 
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ABSTRACT 

 

CARNEIRO, Wanderley. Bachelor in Business Administration: the curriculum and 

contemporary needs for vocational training. Thesis (Ph.D.) - PUC (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo). Postgraduate Program in Education: Curriculum, 2015. 

260pages. Doctoral Supervisor: Professor Marcos Tarciso Masetto, Ph.D. 

Regarding to quality of graduates training, measured by ENADE test, we seek to 

understand how a Bachelor's degree, within a highly rated Business Management 

course, integrates its curriculum to 2005 DCNs and develops the teaching-learning 

process. With this purpose, a case study was conducted through document analysis 

procedures of the Pedagogical Project Course (PPC), as well as an interview with the 

Coordinator of the course and a questionnaire to professors and graduates, besides 

visit observation. Therefore, we seeked to solve the following problem: how should a 

Bachelor's degree in Business Administration compose and articulate their 

Educational Project Course in order to get excellent results at official evaluations of 

MEC and lead Graduates to reach skills and competences that meet the 

contemporary professional demands? The results show that the curricular elements 

of the course are evaluated in accordance to DCNs and specific literature about 

curriculum. It is also clear that the development of these curricular elements require 

strong institutional support and processes adjusted to the reality of the Institution. In 

this context, it is necessary to have institutional assessment tools that can involve 

stakeholders so that the issues and suggestions can be quickly covered. Finally, it is 

understood that the information obtained in this study can be applied, with 

adaptations, to other Administration curricula, searching to make them better. As this 

occurs, other Colleges can improve their curricula and consequently their students’ 

professional and educational process. 

Key-words: Bachelor of Business Administration; Curriculum; Professional 

Education. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Encontro com o tema 

Desde as primeiras experiências no ambiente escolar vividas na Escola 

Estadual de 1º e 2º grau Professor Akió Satoru, uma escola pública do município de 

Urânia, pequena cidade do interior de São Paulo, acreditava que naquele ambiente 

eu poderia contribuir de alguma maneira com as pessoas. Àquela época, mesmo 

sem ter a consciência do que seria uma vocação para a docência, eu já me envolvia 

com algumas questões pedagógicas, principalmente ajudando meus colegas que 

apresentavam dificuldades com o aprendizado e com suas lições de casa. Eu me 

incomodava quando algum colega ficava em recuperação e me entristecia quando 

alguém reprovava o ano. Essas lembranças e sentimentos se mantiveram durante 

toda minha vida acadêmica. 

Concluí o ensino médio naquela escola pública, boa à época, diga-se de 

passagem, trabalhando durante o dia e estudando no período noturno. Tendo 

finalizado o ensino médio, mudei-me para São Paulo com o objetivo de trabalhar e 

fazer cursinho pré-vestibular. Naquela época, influenciado por amigos e pela 

trajetória profissional dos meus avós, ligados à agricultura, escolhi fazer o curso de 

Engenharia Agronômica. Esse curso, apesar de não ser um daqueles mais 

procurados, exigia uma boa base acadêmica, para que eu tivesse êxito no exame do 

vestibular de uma escola pública de qualidade.  

Depois de um ano e meio de muito estudo, consegui sucesso no vestibular e fui 

aprovado em duas universidades públicas. Escolhi o curso de Engenharia 

Agronômica da Universidade Federal de Viçosa - UFV porque, além de ser 

apontado, àquela época, como o melhor do Brasil, provia aos alunos de baixa renda 

moradia e alimentação.  

Em fevereiro de 1986, ingressei na UFV. Durante os cinco anos de graduação, 

além das atividades acadêmicas normais, participei de vários estágios, iniciação 

científica, monitoria e de projetos de extensão universitária. Naquele período, minha 
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afinidade e motivação em viver no ambiente acadêmico cresceram bastante e a 

vocação pela docência no ensino superior parecia ser a única que me interessava. 

Quando terminei a graduação, segui o caminho natural para alguém que deseja 

ter uma carreira docente, me candidatei para uma das vagas do programa de 

mestrado. Ingressei no mestrado na UFV em 1991, e, no início de 1993, com a 

dissertação pronta, recebi uma proposta de trabalho na empresa Nestlé. Depois de 

consultar meus amigos, família e principalmente meu orientador, concluí que seria 

interessante ter essa experiência profissional. Eu já conhecia a Nestlé porque 

participava, desde 1989, como consultor de um projeto que essa empresa tinha em 

parceria com a UFV. Desta forma, a adaptação à cultura da empresa e ao trabalho 

foi bastante tranquila. A experiência vivida como funcionário dessa grande empresa 

foi maravilhosa, tive a oportunidade de conviver com pessoas de outros países e de 

viajar bastante para participar de projetos no setor agroindustrial.   

No entanto, a motivação pela docência não foi esquecida, já que, mesmo 

trabalhando em um cargo técnico, ministrava treinamentos para produtores de leite, 

parceiros de negócios da Nestlé e para colegas da empresa. Ademais, motivado 

pela empresa, fiz dois cursos de pós-graduação, sendo um em Administração Rural, 

na Universidade Federal de Lavras, e outro em Gestão de Projeto, na USP. 

No ano de 2000, recebi um convite para dar aulas duas noites por semana. 

Meu chefe na Nestlé apoiou a ideia, e eu voltei para a sala de aula. Essa 

oportunidade de estar novamente numa sala de aula me fez acreditar que seria em 

uma escola o local que eu poderia desenvolver minha grande vocação profissional, a 

docência. No final daquele ano, negociei minha saída da Nestlé. Considero, até hoje, 

que tenha sido a decisão mais difícil de toda a minha vida, pois, de um lado, estava 

a maior empresa de alimentos do mundo e um belo plano de carreira proporcionado 

por ela e, do outro, a oportunidade de efetivamente voltar a ser professor e ingressar 

na docência, realizando, assim, o meu grande sonho. 

Optei pela docência e voltei a estudar. Fiz um curso de Licenciatura, outra pós-

graduação Lato Sensu e quatro disciplinas como aluno especial em programas de 

Stricto Sensu da USP. Aproveitei essas disciplinas e um programa de doutorado que 

a Florida Christian University estava oferecendo aqui no Brasil e fiz um curso de 
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Doutorado na área de Administração, concluído em 2005. Minha carreira então se 

concentrou totalmente dentro das IES privadas de São Paulo.  

Minhas atividades de docência se concentraram no curso de Administração, o 

que fez crescer a vontade de me aprofundar em algumas questões dessa área, e, 

desta forma, ter condições de contribuir mais efetivamente com meus alunos, visto 

que a maior parte deles fazia esse curso ou alguma pós-graduação nessa área.  

Então, no início de 2006, prestei vestibular na UFRRJ. As universidades 

públicas do Rio de Janeiro estavam oferecendo, pela primeira vez, o curso de 

Administração na modalidade EAD. Aprovado no vestibular, por sinal bastante 

concorrido, iniciei uma trajetória de muito estudo e viagens e me graduei no 

bacharelado em Administração no final de 2009.  

Essa experiência foi muito boa porque serviu para eliminar uma série de 

paradigmas que eu tinha sobre a educação a distância. Contudo, serviu também 

para que eu pudesse ter conhecimento de todas as áreas que compõem um curso 

de bacharelado em Administração.  

Ainda naquele mesmo ano, fui convidado a ser professor-tutor dos programas 

de MBA da FGV ONLINE, atividade que exerço até hoje. Meu relacionamento 

profissional com o curso de Administração e suas especialidades estreitaram-se 

ainda mais. 

Foi também num período próximo àquele, fevereiro de 2005, que iniciei minha 

atividade docente no Centro Universitário FECAP, atuando como professor do curso 

de Administração. Nessa mesma escola, em 2008, fui convidado para um cargo de 

gestão. O convite, que eu aceitei, era para gerenciar uma área acadêmica voltada a 

cursos livres e cursos in company destinados à educação executiva. Em 2010, fui 

convidado para exercer a função de Pró-Reitor de Extensão e Desenvolvimento, 

cargo que ocupo até hoje. 

Essa trajetória profissional e a vontade de contribuir com as questões 

acadêmicas, principalmente aquelas ligadas à melhoria dos processos de ensino-

aprendizagem, me despertaram o interesse em colaborar com o desenvolvimento do 

curso de bacharelado em Administração, curso em que concentro minha atuação 

docente, pois, além de estar trabalhando com atividades administrativas desde o 
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ano de 1989, a partir do ano de 2000 também passei a ministrar aulas sobre temas 

relacionados a esse curso.  

Nesse contexto, a oportunidade de contribuição surge pela observação e 

inquietação de questões observadas nos cursos de Administração em que lecionava 

e leciono, tais como:  

–  por que cursos com recursos semelhantes apresentam resultados tão 

diferentes no desenvolvimento da formação profissional de seus egressos;  

–  como a universidade deve organizar um currículo de curso de bacharelado 

em Administração para que ele tenha egressos com boa formação 

profissional; 

– como as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN, influenciam o 

desenvolvimento do currículo? 

Entendi que um bom caminho para responder essas questões e efetivamente 

poder contribuir seria por meio de um curso de Doutorado em Educação. Escolhi a 

PUC e programa de Educação–Currículo. A partir desse momento, se inicia a 

trajetória desta tese.  

 

1.2 Problematização  

Com vistas ao entendimento da origem do problema que esta tese investiga, 

apresentam-se a seguir informações de algumas áreas do conhecimento que têm 

relação direta e indireta com o tema. Tais informações, disponíveis na literatura 

específica e afim, corroboram para o entendimento da necessidade deste estudo, 

justificam e fornecem subsídios que proporcionam o entendimento do porquê da 

escolha do problema de pesquisa proposto, questão central do trabalho. 

 

1.2.1 Mudanças sociais, tecnológicas e políticas 

Este tópico discute algumas mudanças sociais que conduziram a sociedade e 

os modelos organizacionais até o cenário atual. Ademais, busca alguns indicativos 

que possam ser úteis ao entendimento do processo da formação profissional 

contemporânea, em especial a do bacharel em Administração.  
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Ao longo de sua história, o homem tem buscado encontrar, aperfeiçoar e 

construir novas formas de objetos, organizações e relações sociais que possam 

proporcionar-lhe melhores condições de vida.  

A história contemporânea da humanidade, iniciada no século XVIII a partir da 

revolução Francesa (1789), mostra que muitas invenções, descobertas e fatos 

contribuíram de forma decisiva com a elaboração do modelo de relacionamento 

praticado pelas pessoas e pelas organizações atuais.  

Dentre as invenções, algumas se tornaram emblemáticas e passaram a 

simbolizar o início de uma nova era, como, por exemplo, a máquina a vapor, marco 

da revolução industrial (HOBSBAWM, 2009). Ademais, outras descobertas foram 

determinantes para mudar o comportamento social e influenciar o estilo de vida das 

pessoas. Dentre essas grandes descobertas e invenções, destacam-se a criação da 

imprensa, o motor a combustão, o computador, a produção em massa, o telefone 

celular, a internet, as redes sociais, o mapeamento do genoma humano, etc.   

Essas e outras descobertas contribuíram para as mudanças que impactam a 

sociedade em vários aspectos de seu comportamento, dentre os quais a forma de 

locomoção, a organização do trabalho, a comunicação, os tipos de alimentos e os 

mecanismos de relacionamento social.   

 Se não bastassem as mudanças por si sós, a velocidade e a diversidade com 

que elas passaram a ocorrer nos últimos anos, potencializadas pelas novas 

tecnologias, não têm precedentes. Uma leitura cuidadosa dos fatos marcantes nos 

últimos trezentos anos mostra que as descobertas e mudanças tornaram-se mais 

frequentes, principalmente nas últimas décadas, amparadas pelo avanço da 

pesquisa científica. 

Seguindo esse mesmo percurso, uma análise política e social das últimas 

décadas mostra ocorrências que modificaram de forma significativa a vida de 

milhares de pessoas ao redor do mundo. Dentre inúmeros fatos, alguns merecem 

destaques, por exemplo:  crescimento do modelo capitalista, colapso do comunismo, 

crescimento da incidência de doenças como a AIDS, descobertas científicas em 

várias áreas, mudança do mapa geopolítico dos países, guerras por fontes de 

energia, terrorismo e, finalmente, o grande avanço da tecnologia em diversas áreas, 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=HOBSBAWM%2C+ERIC+J.&Ntk=product.collaborator.name
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com destaque para os meios de comunicação. O resultado de tudo isso se 

materializa na forma de uma maior aproximação entre as nações e num 

relacionamento mais intenso entre seus povos e organizações. 

 Esse conjunto de movimentos advindos das relações externas potencializou o 

antigo fenômeno de trocas, comércio e relacionamento entre os povos: a 

globalização. Então, o termo globalização passou a ser mais usado nas instituições 

de ensino e nas rodas de discussões não acadêmicas.  

O dicionário Houaiss (2014), em sua versão digital, apresenta a seguinte 

definição para o termo globalização:  

Um processo de integração cada vez maior das empresas 

transnacionais, num contexto mundial de livre-comércio e de 

diminuição da presença do Estado, em que empresas podem operar 

simultaneamente em muitos países diferentes e explorar em 

vantagem própria as variações nas condições locais.  

 

Influenciadas pelas novas tecnologias e demandas dos países, as mudanças 

globais ganharam velocidade e passaram a interferir de forma ainda mais intensa e 

direta na vida das pessoas e das organizações onde elas trabalham, estudam, 

praticam sua fé religiosa ou se divertem.  

A educação, no arcabouço de todas essas mudanças promovidas pela 

globalização, também foi influenciada. Nesse sentido, uma das principais referências 

da literatura que trata sobre educação, especificamente, currículo, também faz 

considerações acerca desse fato. 

A globalização é o termo escolhido atualmente para expressar as 

inter-relações econômicas, políticas, de segurança, culturais e 

pessoais que se estabelecem entre indivíduos, países e povos, dos 

mais próximos aos mais afastados lugares do planeta (SACRISTÁN, 

2012, p. 49). 

 

Considerando a visão de Sacristán (2012), identifica-se que para esse 

conceituado estudioso da educação a globalização é um processo que influencia a 

vida das pessoas em vários aspectos. 



24 
 

A globalização é uma forma de nos representar e de explicar em que 

consiste essa nova condição; um termo que se entrelaça com outros 

conceitos e expressões igualmente manejados em profusão: o 

neoliberalismo, as novas tecnologias da comunicação e o mundo da 

informação (SACRISTÁN, 2012, p. 55).  

 

No que diz respeito ao modelo econômico e as mudanças nas relações de 

trabalho e empregos, previsões feitas há uma década por Castells (2005) já 

indicavam fatos e comportamentos que, em grande dose, estão ocorrendo 

atualmente. Segundo esse autor, a atividade econômica passaria a ser mais 

dependente da prestação de serviços em vez da produção de bens. Os empregos 

rurais diminuiriam drasticamente, podendo até findar-se, o que também ocorreria 

com o emprego industrial.  

Dados estratificados pelos principais setores da economia brasileira, 

publicados pelo IBGE (2014), corroboram os apontamentos de Castells. Esses 

dados podem ser verificados na tabela 01 e no gráfico 01, apresentados a seguir. 

A tabela 01 mostra a evolução do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro nos 

últimos 19 anos. Quando se observam de maneira separada os PIBs dos três 

grandes setores da economia, Agropecuária, Indústria e Serviços, constata-se um 

maior crescimento do setor de serviços nesse período.  

Outro fato importante a ser considerado diz respeito ao intenso processo de 

mecanização e robotização pelo qual os setores agropecuário e industrial passaram. 

Isso impulsionou o aumento da produtividade dos setores, porém, reduziu 

significativamente postos de trabalho em áreas operacionais, aumentando-os em 

áreas administrativas e comerciais. Essas mudanças colaboraram para mudar as 

exigências relativas às habilidades e competências necessárias ao perfil profissional, 

passando a requerer uma mão de obra mais especializada. Em muitos casos, novos 

conhecimentos, habilidades e competências passaram a ser exigidos dos 

profissionais. 

Além da mudança propriamente dita, a velocidade de sua ocorrência também 

se alterou. O gráfico 01 mostra que próximo ao ano de 2005 inicia um maior 

crescimento do setor de serviços, dados que confirmam as previsões de Castells 

(2005). Quanto mais se desenvolve a economia do país, mais concentrada em 
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serviços ela se torna. Com isso, profissões administrativas crescem mais rápido que 

qualquer outra, tornando-se as mais numerosas nessa nova estrutura social.  

 

Tabela 1. Produto Interno Bruto, PIB, por Setor – Valores Correntes em R$ 

Ano Agropecuária Indústria  Serviços Total 

1995  35 555   169 578   410 938   616 071  

1996  40 958   193 025   508 878   742 861  

1997  44 824   217 033   568 771   830 628  

1998  47 845   222 200   595 951   865 996  

1999  50 782   240 735   636 321   927 838  

2000  57 241   283 321   681 086   1 021 648  

2001  66 819   301 171   750 623   1 118 613  

2002  84 251   344 406   844 472   1 273 129  

2003  108 619   409 504   952 491   1 470 614  

2004  115 194   501 771   1 049 293   1 666 258  

2005  105 163   539 283   1 197 807   1 842 253  

2006  111 566   584 952   1 337 903   2 034 421  

2007  127 267   636 280   1 524 311   2 287 858  

2008  152 612   719 987   1 707 850   2 580 449  

2009  157 232   749 699   1 887 448   2 794 379  

2010  171 177   905 852   2 150 151   3 227 181  

2011  192 653   972 156   2 366 062   3 530 871  

2012  198 137   969 234   2 557 699   3 725 069  

2013  234 623   1 021 298   2 847 592   4 103 513  

2014 262 346 1 104 721 3 351 837 5 521 300 

Cresc. (%)  560%   502%  593%   566%  

Fonte: IBGE (2014). 

 
 
No que tange às transformações relativas ao perfil das profissões, Kilimnik et al 

(2006) corroboram as previsões de Castells (2005), destacando a influência da 

tecnologia nos processos, projetos e comportamento das organizações. Atualmente 

pode-se dizer que a influência se transformou em dependência das organizações 

quanto aos recursos tecnológicos. Dessa forma, habilidades e competências ligadas 

à tecnologia e formas de comunicação passaram a ser demandadas cada vez mais 

dos profissionais. 
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Gráfico 1. Produto Interno Bruto – PIB, por setor da economia – Valores Correntes em R$ 
Fonte: IBGE (2014). 

 

 

Por outro lado, a tecnologia também traz alguns problemas para as 

organizações, dentre os quais destacam-se: 

a) subutilização dos recursos tecnológicos: muitas vezes o nível de 

conhecimento dos colaboradores em relação a tais recursos fica no limiar 

da superficialidade, ou seja, não se consegue ir além do uso básico dos 

aplicativos de editoração de texto, planilhas e e-mails, por exemplo; 

b) perda de produtividade por falta de concentração no trabalho: os meios de 

comunicação baseados na internet promovem distração, acesso a redes 

sociais e sites dos mais diversos assuntos. Isso pode colaborar para perda 

de concentração no trabalho; 

c) segurança de dados e informações: crescem os crimes virtuais e os riscos 

relacionados ao uso da internet;    

d) ética e privacidade: os colaboradores devem ser educados para a boa 

convivência no mundo virtual, principalmente quando utilizam recursos das 

empresas. 
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Com essa realidade, agora mais dinâmica e mutável, a formação profissional 

dos funcionários se torna um recurso fundamental para fazer a diferença entre o 

sucesso ou o fracasso das organizações na busca de seus objetivos. Pela primeira 

vez na história empresarial, as pequenas empresas serão capazes de usar, 

basicamente, as mesmas ferramentas e estratégias das grandes corporações. Isto 

ocorrerá porque o principal recurso que marcará a competição daqui para frente 

será, na grande maioria das vezes, disponível e democrático. Trata-se da 

informação e das formas de obtê-la (BERALDI & ESCRIVÃO FILHO, 2000).  

Nessa perspectiva, todas essas mudanças sociais, tecnológicas e políticas que 

vêm ocorrendo nos últimos anos indicam que as atividades profissionais do futuro 

terão uma grande concentração em profissões voltadas à área de serviços, podendo 

ser ocupadas, por exemplo, pelo bacharel em Administração, pois essa formação 

profissional se propõe a prover habilidades e competências voltadas à gestão dos 

recursos das organizações.  

Por essa razão, para dar aos profissionais de Administração uma boa 

formação, as instituições de ensino superior devem se preparar de modo a oferecer 

um currículo adequado às necessidades atuais e, dessa forma, propiciar ao 

estudante um conjunto de habilidades, competências e experiências que 

proporcione ao egresso uma formação profissional que atenda à realidade das 

organizações e da sociedade na qual estão inseridos.   

Não obstante, cabe lembrar, recorrendo a Moretti & Barbosa (2010, p. 51), que: 

As organizações contemporâneas, de negócios ou empresas, 

dominam o panorama social contemporâneo, tornando-se cada vez 

maiores e mais bem estruturadas. Grandes corporações empregam 

centenas de milhares de pessoas, administram orçamentos maiores 

que o PIB de muitos países e influenciam a vida de bilhões de 

pessoas com seus produtos e serviços. 

 

Assim, quando se pensa nessa “nova realidade “, além das características das 

organizações contemporâneas, deve-se considerar o perfil das novas gerações que 

estarão compondo seus quadros funcionais. De acordo com Lipkin & Perrymore 

(2010), a primeira é a chamada geração Y, que são os nascidos de 1978 a 2000, 

chamada de os jovens da chamada revolução tecnológica. A segunda, identificada 
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como geração Z, são os nascidos depois de 2000, que ainda são crianças e 

adolescentes e que não conseguem imaginar um mundo sem computadores.  

Milhares dessas pessoas, principalmente da geração Y, ingressarão na 

universidade nos próximos anos e poderão estar liderando as organizações sociais 

na próxima década.  

Essas novas gerações, diferentemente de seus antecessores, têm buscado 

novos caminhos para o processo de comunicação e interação social baseado 

naquilo que ficou conhecido como mundo digital. Isso contribuiu sobremaneira para 

mudar o comportamento das pessoas, das organizações e das relações humanas e 

institucionais, o que afeta diretamente os principais setores de atividade econômica.  

Diante dessas considerações, percebe-se que essas gerações e a forma como 

interagem com a sociedade se apresentam como um campo fértil para pesquisa e, 

por isso, devem ser objeto específico para futuros estudos sobre currículo. 

Com base nas informações apresentadas, entende-se que as oportunidades de 

emprego e criação de novos negócios passaram a exigir um perfil profissional com 

algumas habilidades e competências que, normalmente, estão alinhadas a 

profissões voltadas à prestação de serviços, como, por exemplo, a de Administrador. 

Dessa forma, faz-se necessário que as instituições de ensino que oferecem o curso 

de bacharelado em Administração aprofundem seus estudos e busquem identificar 

as mudanças e adaptações que devem ser feitas nos processos e atividades usados 

para formação desses profissionais.  

Nessa situação, fica evidente que estudar o currículo do curso de 

Administração é uma ação que poderá trazer informações de grande utilidade aos 

futuros profissionais dessa área, às organizações nas quais irão trabalhar e, ainda, 

às escolas que irão formá-los profissionalmente.  

 

1.2.2 Um novo posicionamento para a profissão de Administrador 

Com o propósito de entender melhor esse novo cenário e suas demandas para 

as profissões, buscou-se o significado de alguns conceitos afins. Segundo o 

dicionário Aulete (2014), profissão é “Atividade especializada que requer formação e 
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pode ou não servir de meio de vida”. O dicionário Houaiss (2014) diz que é 

“atividade para a qual um indivíduo se preparou e que exerce ou não” ou ainda, 

“trabalho que uma pessoa faz para obter os recursos necessários à sua subsistência 

e à de seus dependentes; ocupação, ofício”. 

Deve-se ainda considerar a diferença entre os termos profissão e 

profissionalização.  Barbosa (1999, p. 186) define profissionalização como: 

Um processo pelo qual uma ocupação organizada, geralmente, mas 

nem sempre por alegar uma competência esotérica especial e cuidar 

da qualidade de seu trabalho e de seus benefícios para a sociedade, 

obtém o direito exclusivo de realizar um determinado tipo de trabalho, 

controlar o treinamento para ele e o acesso a ele e controlar o direito 

de terminar e avaliar a maneira como o trabalho é realizado. Constitui 

uma base para organizar empregos e trabalho numa divisão do 

trabalho inteiramente diferente do princípio administrativo. 

 

Do ponto de vista da regulamentação, o parecer nº 433 do Conselho Nacional 

de Educação, CFE (1993, p. 05) orienta a atividade profissional do Administrador da 

seguinte forma: “Deve responder não somente as atividades de mercado, deve 

mudar seu enfoque de solucionador de problemas, reprodutor das forças produtivas 

e das relações sociais, para promotor de novas relações produtivas e sociais”.  

Diante das definições envolvendo profissão, profissionalização e atividade 

profissional, verifica-se que os termos se propõem ao ajuste das necessidades do 

mercado de trabalho e das mudanças no que tange ao perfil profissional desejado 

para ocupar cargos e funções.  

Assim, a formação profissional deve estar aderente às novas demandas 

sociais. Nessa linha, corroborando os dados já apresentados, nota-se um maior 

crescimento da área de serviços, o que traz consigo uma demanda por profissionais 

capazes de resolver problemas de natureza mais generalistas, bem como aqueles 

que possuam mais “sensibilidade” para lidar com pessoas, características previstas 

para os egressos do bacharelado em Administração. 

 Não obstante, estudos feitos recentemente mostram que há carência de 

profissionais em várias áreas, principalmente em cargos de gestão e administração. 

Uma pesquisa publicada pela ManpowerGroup em 2013 entrevistou cerca de 40.000 
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empregadores em 42 países e territórios, dentre eles o Brasil. Os resultados indicam 

que algumas dessas vagas, destacadas em negrito no quadro 01, podem ser 

ocupadas por um administrador.    

 

 Quadro 1. Principais vagas que os empregadores brasileiros têm dificuldades de preencher 

Posição  -       Descrição do cargo 

  1            -       Técnicos 

  2            -       Representantes de vendas 

  3            -       Engenheiros 

  4            -       Trabalhadores das Profissões de Oficio 

  5            -       Trabalhadores de produção 

  6            -       Pessoal de contabilidade e finanças 

  7            -       Assistentes Administrativos e Secretárias 

  8            -       Motoristas 

  9            -       Operários 

10            -       Gestores/Executivos 

  Fonte: ManpowerGroup (2013).  

 
 

Ressalvando o fato de a fonte não ser uma publicação de natureza acadêmico-

científica, ela traz informações que indicam o comportamento da empregabilidade 

contemporânea. Observa-se no quadro 01 que dentre os dez cargos com mais 

ofertas de vagas cinco possuem forte aderência ao perfil profissional do egresso em 

Administração. Isso ocorre porque o curso oferece conteúdos específicos para esses 

cargos, a saber: 

Representantes de vendas: a disciplina de marketing discute aspectos de 

precificação, vendas e relacionamento com o cliente.  

Trabalhadores de produção: as disciplinas de administração de produção, 

recursos materiais, logística proveem conteúdos para essa área. 

Pessoal de contabilidade e finanças: as disciplinas de contabilidade, 

matemática financeira, finanças e similares proveem conteúdos para essa área. 

Assistentes Administrativos e Secretárias: todas as disciplinas voltadas à 

formação profissional do bacharel em Administração dão subsídios teóricos e 

práticos e se prestam à formação que dê condições de atuar como assistentes 

administrativos e também exercer algumas funções secretariais.  

Gestores/Executivos: todas as disciplinas voltadas à formação profissional do 

bacharel em Administração o preparam para a área de gestão e atividade executiva 

de organizações. 
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Diante das informações expostas nas seções 1.2.1 e 1.2.2, entende-se que as 

organizações contemporâneas devem apresentar grande capacidade de adaptação, 

saber usar as novas tecnologias e dispor de funcionários capazes de se adaptarem 

a essa realidade. O bacharel em Administração se apresenta como um profissional 

com muitas características necessárias a esse novo cenário, justificando, desta 

forma, um estudo aprofundado sobre os processos que estão envolvidos com sua 

formação acadêmica.  

 

1.2.3 Características importantes do maior curso de graduação do Brasil 

O bacharelado em Administração, segundo o último Censo da Educação 

Superior divulgado pelo MEC, Ministério da Educação, é o maior curso de ensino 

superior do Brasil em número de egressos. Em 2013, 800 mil futuros 

administradores estavam matriculados em cursos de bacharelado em Administração 

e aproximadamente 116 mil se preparavam para entrar no mercado de trabalho, 

conforme mostram os registros do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, INEP, organizados pelo autor na tabela 02.  

Segundo esses dados, é possível verificar que de 2012 para 2013 ocorreu uma 

queda no número de matriculas nos cursos de Bacharelado em Administração. Não 

é errado supor que parte dos alunos que fariam suas matrículas em cursos de 

bacharelado migraram para os cursos tecnológicos pelo fato de serem mais curtos, a 

maioria de 24 ou 30 meses, e possibilitarem um diploma do ensino superior de forma 

mais rápida.  

Não se pretende, nesta tese, discutir cursos tecnológicos, tampouco compará-

los com os bacharelados. Apesar disso, julga-se que é de grande importância para o 

ensino superior brasileiro entender, de forma mais científica, as questões relativas 

aos cursos tecnólogos de ensino superior.  

A partir das informações apresentadas na seção anterior e nos dados da tabela 

02, percebe-se que o bacharelado em Administração tem grande importância para a 

economia e para a vida de milhares de pessoas, sejam elas os bacharéis em 

Administração ou aqueles que dependerão de suas ações profissionais. Segundo os 

dados do INEP (2014), o curso de bacharelado em Administração é o maior do 
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Brasil, com 800.114 matriculados, representando 10,90% dos alunos do ensino 

superior brasileiro, seguido pelo curso de Bacharelado em Direito, com 769.889, 

representando 10,53%. 

Alguns aspectos importantes relativos ao bacharelado em Administração e que 

são interessantes para as instituições de ensino podem ser observados na tabela 02 

e nos dados do INEP (2014). Destacam-se, por exemplo, os seguintes: 

a) de um total de 223.425 ingressantes no ano de 2009, certa de 60%, 

134.027, concluíram o curso em 2012, ano que os egressos entrevistados 

na pesquisa desta tese concluíram seus estudos. Dessa forma, supõe-se 

que a maioria dos alunos que iniciaram o curso conseguiram concluir dentro 

do prazo programado;  

b) houve, nos últimos 10 anos, um crescimento significativo do número de 

cursos e do número de bacharéis em Administração egressos desses 

cursos, mesmo ocorrendo uma possível migração de alunos para os cursos 

tecnológicos de ensino superior, fato que pode ser observado nos dados do 

INEP. Dentre essas carreiras derivadas do curso de Administração, pode-se 

destacar: Administração de cooperativas; Administração dos serviços de 

saúde; Administração hospitalar; Administração pública; 

Empreendedorismo; Gestão da informação; Gestão da segurança; Gestão 

de comércio; Gestão de empresas; Gestão de recursos humanos; Gestão 

de qualidade; Gestão de serviços; Gestão financeira e Gestão logística; 

c) pode-se ainda constatar uma pequena queda no número de egressos de 

2012 para 2013, menos de 0,5%. Esse fato requer mais tempo para que se 

verifique se realmente há uma diminuição na demanda;   

d) os dados indicam um crescimento maior da modalidade do ensino a 

distância. Verifica-se que o número de matrículas na modalidade EAD 

aumentou 47,9 % nos últimos 4 anos, contra 6,4% na modalidade 

presencial.   
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Tabela 2.  Evolução de matrículas e concluintes nos cursos de Bacharelado em Administração e Tecnólogos em Gestão 

Bacharelado em Administração (1) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº Cursos Presenciais 1.578      1.684     1.755      1.809       1.800         2.369          2.198          2.131         2.031          
Nº Cursos EAD 73               78                81                80               82                
Total 1.578      1.684     1.755      1.809       1.873         2.447          2.279          2.211         2.113          
Nº Matriculas Presenciais 626.301 654.109 680.687  714.489  604.581    705.690     702.987     668.985     643.048      
Nº Matriculas EAD 106.197    128.186     140.210     164.057     157.066      
Total do Bacharel. em Administração 626.301 654.109 680.687  714.489  710.778    833.876     843.197     833.042     800.114      
Nº Concluintes Presenciais 92.054   98.186   93.978    103.344  82.212       112.678     112.227     111.284     98.085        
Nº Concluintes EAD 4.838         8.422          14.059       22.743       18.103        
Total do Bacharel. em Administração 92.054   98.186   93.978    103.344  87.050       121.100     126.286     134.027     116.188      

Cursos de Gestão - Áreas afins (2) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº Cursos Presenciais 906         1.152     1.131      1.398       2.158         1.486          1.735          1.957         2.080          
Nº Cursos EAD 113             139              192             231             288              
Total 906         1.152     1.131      1.398       2.271         1.625          1.927          2.188         2.368          
Nº Matriculas Presenciais 78.521   114.584 118.068  149.229  265.955    205.266     245.815     272.445     278.347      
Nº Matriculas EAD 122.124    152.899     190.285     219.887     242.022      
Total de Gestão - Áreas afins 78.521   114.584 118.068  149.229  388.079    358.165     436.100     492.332     520.369      
Nº Concluintes Presenciais 16.739   24.041   26.584    36.645     73.152       48.575        53.876       67.019       69.295        
Nº Concluintes EAD 23.180       31.504        34.170       37.049       40.350        
Total de Gestão - Áreas afins 16.739   24.041   26.584    36.645     96.332       80.079        88.046       104.068     109.645      

(1) + (2) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº Cursos Presenciais 2.484      2.836     2.886      3.207       3.958         3.855          3.933          4.088         4.111          
Nº Cursos EAD 186             217              273             311             370              
Total 2.484      2.836     2.886      3.207       4.144         4.072          4.206          4.399         4.481          
Nº Matriculas Presenciais 704.822 768.693 798.755  863.718  870.536    910.956     948.802     941.430     921.395      
Nº Matriculas EAD 228.321    281.085     330.495     383.944     399.088      
Total (1) + (2) 704.822 768.693 798.755  863.718  1.098.857 1.192.041  1.279.297 1.325.374 1.320.483  
Nº Concluintes Presenciais 108.793 122.227 120.562  139.989  155.364    161.253     166.153     178.303     167.380      
Nº Concluintes EAD 28.018       39.926        48.229       59.792       58.453        
Total (1) + (2) 108.793 122.227 120.562  139.989  183.382    201.179     214.382     238.095     225.833      

Fonte: Inep (2014) – organizado pelo autor. 
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Outros pontos que constituem a temática Ensino Presencial versus EAD devem 

ser estudados com mais profundidade, para que se possam ter informações mais 

robustas e conclusões mais precisas. 

O fato de ser o curso superior com maior número de alunos, ser multidisciplinar 

e possibilitar ampla atuação profissional para seus egressos requer grande 

responsabilidade por parte de seus gestores. É necessário que existam processos 

capazes de garantir a qualidade da formação acadêmica desses profissionais, pois, 

dessa formação dependerá a eficiência das organizações que atuam nos setores 

produtivos e de serviços, conforme os dados apresentados nesta tese.    

As características desse curso impõem aos egressos grandes desafios no 

início da atividade profissional. Além das grandes mudanças decorrentes da 

tecnologia e da nova ordem política mundial que impactaram as atividades 

profissionais, os administradores têm lidado, cada vez mais, com restrições de 

recursos e com as dificuldades impostas por um cenário de crescente 

competitividade nos diversos setores em que atuam.  

Para atender as demandas profissionais, é necessário que o bacharel em 

Administração tenha em sua formação acadêmica habilidades e competências que o 

tornem capaz de comunicar-se corretamente, de forma global, adaptar-se às 

constantes mudanças sociais e das organizações em que atua, ser criativo, racional 

com os recursos disponíveis, ter uma visão sistêmica, planejar e implementar 

projetos de forma eficiente, [...] e ter uma grande capacidade para resolver os 

problemas que as organizações enfrentam em seu cotidiano.  

Nesse contexto, é necessário que as instituições de ensino superior ajustem 

seus Currículos, especificamente seus Projetos Pedagógicos de Curso – PPC. Não 

obstante, os professores que aplicam o currículo devem estar preparados para essa 

nova realidade e terem como mote currículos adequados.   

A adequação do currículo pode ser feita por meio de ações como: adequação 

da matriz curricular, implantação de um processo sistematizado de formação de 

professores, melhoria nos recursos para realização de aulas, práticas pedagógicas 

que motivem os alunos ao estudo, dentre outras. Tal fato contribuirá para que seus 

egressos tenham uma formação acadêmica que lhes dê condições para uma ação 
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profissional mais adequada às necessidades contemporâneas, capaz de promover, 

inclusive, as mudanças que se fizerem necessárias.  

A contemporaneidade e a natureza multidisciplinar do ambiente no qual o 

administrador exerce sua profissão demandam uma atuação eficiente e profissional, 

baseada em sólidos conhecimentos teóricos, uso de tecnologia e aplicações corretas 

de boas práticas profissionais.  Além disso, espera-se dele a criação de soluções 

inovadoras, capazes de criar vantagem competitiva para as organizações em que 

trabalham.  

Assim, ao considerar que mesmo as competências mais complexas, como 

criatividade e capacidade para inovar, possam ser desenvolvidas nas pessoas no 

ambiente escolar (OLIVEIRA, 2010), os gestores dos currículos devem ficar atentos 

a tais possibilidades e, tanto quanto possível, sistematizá-las nos PPC.  

As IES, por meio dos responsáveis pelo planejamento pedagógico do curso de 

bacharelado em Administração, quando da elaboração do PPC, devem ficar atentas 

às habilidades e competências que desejam para seus egressos. É muito importante 

também que os professores do curso de bacharelado em Administração, respeitando 

as especificidades de cada disciplina e atentos às conexões e relações entre elas, 

estejam preparados para desenvolver suas aulas de modo a propiciar essa formação 

aos seus alunos, futuros administradores.  

Conclui-se esta seção considerando que o bacharelado em Administração, pelo 

fato de ser o maior curso de graduação do Brasil, ser generalista, mutante, e seus 

egressos poderem atuar em diversos tipos de organizações, necessita de estudos 

que possam trazer informações úteis à melhoria dos processos acadêmicos da 

formação profissional, caso desta tese.      

 

1.2.4 Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, Projetos Pedagógicos de Curso-

PPC e a Formação Profissional 

Os parâmetros curriculares no ensino superior são oriundos das diretrizes 

curriculares nacionais publicadas pelo Ministério da Educação, responsável pela 

regulamentação da educação superior no Brasil. Dessa forma, a construção e a 
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evolução dos projetos pedagógicos de cursos, PPC, estiveram e estarão até certo 

ponto vinculadas a essas normas.  

No caso do curso de bacharelado em Administração, a resolução nº4, de 13 de 

julho 2005, do CNE/CES, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN. 

Tais diretrizes possibilitam a flexibilidade necessária para que as instituições 

consigam, por meio de seus PPC, ajustarem seus cursos, de acordo com o perfil 

desejado de seus egressos. Esse aspecto é considerado positivo, porém, a 

assertividade na elaboração dos PPC dos cursos de bacharelado em Administração, 

de modo que se atenda aos objetivos propostos, dependerá de informações 

atualizadas sobre as principais demandas organizacionais contemporâneas e, ainda, 

de conhecimentos na área de educação, como estrutura curricular, metodologias 

didáticas pedagógicas, formação de professores entre outros.  

O bacharelado em Administração é considerado um curso generalista e, 

respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais, seu PPC pode ser ajustado de 

modo a ter um perfil de egresso que atenda aos anseios da instituição de ensino e a 

sua realidade local ou regional. 

As DCN exigem que o curso tenha uma carga horária mínima de 2700 horas e 

que abarque conteúdos de distintas áreas do conhecimento, como contabilidade, 

direito, empreendedorismo, finanças, marketing, métodos quantitativos, recursos 

humanos, produção e operações e teoria geral da administração.  

As instituições, por sua vez, têm buscado diferenciar seus PPC por meio de 

mecanismos como: personalização de matriz curricular, programas de extensão no 

exterior, cursos de idiomas, convênios com empresas, dentre outros. Com tais 

mecanismos, objetiva-se ter um egresso com características específicas, alinhadas 

ao projeto pedagógico e com condições de exercer com eficiência e eficácia sua 

atividade profissional.   

Outro aspecto que pode influenciar diretamente o resultado final dos projetos 

pedagógicos de cursos de Administração, a formação de seus egressos, diz respeito 

à forma como o PPC é planejado, aplicado e monitorado, ao longo dos quatro anos 

de duração do curso.  
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A operacionalização desse documento diz respeito à forma com que as 

práticas pedagógicas, os mecanismos de relacionamento do aluno com seus 

professores e com a instituição, formas de avaliação, relacionamento do aluno com o 

mercado de trabalho por meio do estágio supervisionado, atividades de extensão 

universitária, atividades complementares, dentre outros, ocorrem. Todos os 

processos formais e informais previstos no PPC, provenientes das relações que se 

estabelecem ao longo do curso, irão, em maior ou menor grau, influenciar no 

aprendizado e consequentemente na formação profissional dos egressos. 

A preocupação com uma boa formação para um bacharel em Administração 

não é recente nem tampouco inédita. Martins et all (1997, p. 11), em seu artigo 

“Repensando a formação do administrador brasileiro”, destacava que: 

Uma análise comparativa dos currículos acadêmicos e do conteúdo 

dos programas de desenvolvimento profissional de administradores, 

quer a nível nacional como também no plano global, nos conduz à 

conclusão de que, ressalvadas algumas particularidades, 

essencialmente, a temática de formação daquele profissional não 

difere muito de região para região e mesmo, entre sociedades de 

diferentes estágios de desenvolvimento e cultura. 

Onde estaria então o fator diferenciador da qualidade do profissional 

egresso das melhores escolas/centros daqueles de formação 

deficiente? 

 

Muito tempo se passou desde essa publicação de Martins e a resposta à 

pergunta ainda não aparece de forma suficientemente clara, ou seja, quais 

elementos curriculares são fundamentais e como devem ser articulados? 

Esse fato pode ser considerado mais uma das motivações que justificam o 

desenvolvimento desse trabalho, cujo problema a ser investigado se mostra alinhado 

a uma questão que já foi colocada há quase duas décadas.  

Entende-se que a grande flexibilidade dada pelas DCN pode ser benéfica ou 

nociva ao planejamento do PPC. Quando as informações disponíveis são precisas e 

esse documento é elaborado por pessoas que, de forma engajada e sinérgica, 

conseguem organizar todos os elementos que devem compor o PPC e, por 

consequência, o currículo, o resultado aparece na forma de um documento 
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organizado e voltado à realidade local, o que possibilita, portanto, que seja 

implantado com sucesso.  

Por outro lado, quando as informações disponíveis para a elaboração do PPC 

não são precisas e as pessoas envolvidas em sua elaboração não conhecem os 

mecanismos envolvidos ou não se empenham para isto, o resultado torna-se nocivo 

ao curso, porque os professores e gestores da instituição irão se guiar por um 

documento ruim. Neste caso, os processos desenvolvidos não serão adequados 

porque sua fundamentação estará num documento ruim ou incompleto. 

Pode-se então conceber a ideia de que o planejamento e a implantação de um 

currículo que contenha os elementos necessários à promoção de um curso capaz de 

formar profissionais com o perfil desejado dependerá também da competência dos 

profissionais envolvidos no processo, principalmente gestores educacionais e os 

professores que irão aplicar o currículo durante suas aulas.  Além disso, dentre tais 

competências, não se pode desprezar a capacidade de compreender e conviver com 

as regras institucionais e com a cultura pedagógica compartilhada pelos professores. 

Não obstante, a cultura organizacional e as políticas institucionais também 

influenciarão. 

  Conclui-se esta seção considerando que documentos como DCN e PPC são 

fundamentais para o desenvolvimento de um currículo e consequentemente para a 

qualidade da formação profissional do egresso. Não obstante, considera-se que a 

operacionalização do PPC e toda sua complexidade é o grande desafio para que se 

possa promover um currículo exitoso, para o qual, com a perspectiva de entender 

esse processo, este trabalho procurará contribuir.  

 

1.2.5 Alguns desafios da formação profissional do bacharel em Administração   

A flexibilidade oferecida pelas DCN e as diferentes necessidades regionais 

encontradas pelas instituições de ensino superior, no que diz respeito ao perfil do 

bacharel em Administração, fazem com que elas criem currículos com 

características especificas, voltadas ao atendimento das necessidades que 

identificam.  
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Entende-se que essa variedade seja natural e necessária, devido a aspectos como: 

a) o Brasil possui grande diversidade regional e cultural. Isso cria diferentes 

realidades organizacionais e, consequentemente, diferentes necessidades; 

b) ajustes no PPC possibilitam o aprofundamento em determinadas áreas do 

conhecimento, para atender melhor determinadas realidades; 

c) a diversidade nos PPC possibilita que o estudante de Administração tenha 

possibilidade de escolher, durante a graduação, uma área com a qual tenha 

mais afinidade. A partir daí, aprofundar seus estudos nessa escolha, 

podendo, quando egresso, ter uma formação profissional mais específica e 

que atenda aos seus anseios.  

Entretanto, independentemente do perfil do egresso necessário aos contextos 

culturais ou regionais, uma questão que deve ser planejada com cuidado nos 

currículos dos cursos de Administração diz respeito aos aspectos voltados ao 

processo de aprendizagem dos alunos e aos elementos que propiciem uma melhor 

formação profissional. Em um curso multidisciplinar e heterogêneo como o de 

Administração, o PPC deve ser planejado de modo a garantir que o aprendizado dos 

egressos lhes propicie uma formação que possa capacitá-lo a uma atuação 

profissional eficiente e eficaz.  

Registra-se novamente a importância de quem desenvolve o PPC e os outros 

elementos curriculares, a saber: professores, coordenadores de curso e demais 

gestores envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem.   

No que diz respeito ao escopo dos cursos, o Ministério da Educação limitou as 

possibilidades das especializações dentro dos cursos de Administração DCN (2005), 

porém ainda há bastante diferença entre os PPC das instituições que oferecem o 

bacharelado em Administração, inclusive entre as matrizes curriculares. Isso ocorre 

porque a concepção dos PPC sofre influência de aspectos como visão do 

coordenador do curso e/ou dos gestores educacionais, interesse institucional em 

relação ao perfil do egresso, formação e experiência dos professores do Núcleo 

Docente Estruturante-NDE, características regionais onde a IES está localizada e 

também, em alguns casos, influência de consultores educacionais contratados para 

ajudar na elaboração desse documento. 
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No meio dessa grande variedade de ideias, as instituições devem ficar atentas 

aos aspectos operacionais do PPC, pois tais aspectos é que irão produzir o 

processo de aprendizagem desejado. O professor Marcos Masetto, em sua obra 

sobre formação docente para o ensino superior, apresenta uma boa discussão de 

como isso pode ser colocado em prática. De forma bem clara, ele define o processo 

de aprendizagem como: 

Processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua 

totalidade, abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do 

conhecimento, a do afetivo emocional, a de habilidades humanas e 

profissionais e a de atitudes e valores (MASETTO, 2010, p. 27).   

 

Masetto (2010) ainda considera que o processo de aprendizagem não termina 

junto com a conclusão do curso, ele deve se tornar contínuo e fazer parte da cultura 

do egresso ao longo de sua vida, pois, dessa forma, ele continuará adquirindo os 

conhecimentos necessários para sua atividade profissional e também para sua vida, 

ou seja, promoverá o processo de educação continuada. 

Masetto (2010, p. 33) ainda destaca que:  

A condição básica para aprender alguma coisa é sentir necessidade 

daquilo, viver uma carência que precisa ser suprida, experimentar 

uma sensação de falta de algo que pode completar, realizar ou tornar 

a pessoa mais feliz. 

 

Nesse contexto, a atividade docente aparece como elemento fundamental, 

sendo o principal elo entre escola, PPC e o discente, pois o professor tem a grande 

oportunidade de mostrar ao aluno como aquele aprendizado pode ser significativo e 

fazer a diferença em sua vida.  Então, concatenando essas ideias e elementos, 

pode-se dizer que aprendizagem e formação profissional são dependentes direta e 

indiretamente do PPC do curso e das práticas pedagógicas concebidas pelo 

professor, dentro e fora da sala de aula.  

Outro aspecto que também merece destaque na introdução desse tema é o 

fato da mudança e/ou evolução do perfil profissional.  
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É natural que a forma de atuação profissional de várias profissões mude com o 

passar do tempo, por causa das mudanças ambientais, sociais e tecnológicas, 

conforme discutido na sessão 1.2.1. Essas mudanças devem ser acompanhadas 

pelos interessados na formação acadêmica e na atuação dos profissionais com 

vistas a oferecer instrumentos capazes de subsidiar as novas necessidades.  

De acordo com os dados da pesquisa promovida pelo Conselho Federal de 

Administração, Mello et all (2011, p. 6) destacam que o perfil de atuação do 

administrador vem sofrendo uma rápida mudança. Segundos os dados dessa 

pesquisa, sua atuação no mercado de trabalho sofreu importantes mudanças nos 

últimos anos, fato que deve ser analisado pelos envolvidos no processo de formação 

desses profissionais.  Ainda de acordo com as informações organizadas por Mello et 

all (2011), o administrador em 1994 era percebido como um “generalista”, em 2006 

passou a ser percebido como “articulador”, e em 2011 como um “profissional com 

visão sistêmica”.  

Uma interpretação desses três conceitos, feitos à luz das informações 

encontradas no dicionário Houaiss (2014), que define generalista o indivíduo cujos 

talentos, conhecimentos e interesses se estendem a vários campos, não se 

confinando em uma especialização. Então, no campo da Administração, pode-se 

dizer que generalista é o profissional que conhece um pouco de cada área da 

profissão e não é especialista em nenhuma delas. O articulador é o indivíduo que, 

além de conhecer as áreas com as quais se relaciona, estabelece contatos e 

combinações em prol da organização. Finalmente, o profissional com visão sistêmica 

é aquele capaz de ter uma visão geral, estrutural de um sistema, seu conjunto, suas 

relações internas e externas, entender e ser capaz de organizá-lo. 

Analisando os conceitos, percebe-se que o referido relatório do CFA informa 

que a expectativa sobre os administradores tem crescido, ou seja, as exigências 

para as atividades profissionais do administrador vêm aumentando. Pode-se então 

entender que o escopo da formação do bacharel em Administração evoluiu, porque 

ter visão sistêmica implica, dentre outros aspectos, entender o ambiente e saber 

gerenciar vários recursos simultaneamente, buscando otimizá-los para que se 

alcance os melhores resultados. 
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Deste modo, para formar bons bacharéis em Administração, as Instituições de 

Ensino Superior devem ficar atentas à evolução de todos os processos que podem 

estar envolvidos na atuação desse profissional e, por meio do seu PPC, buscar 

prover os envolvidos no processo de ensino aprendizagem com informações que 

possam propiciar aos seus futuros bacharéis de Administração uma adequada 

formação acadêmica e profissional.   

A formação profissional é influenciada por um conjunto de atividades que 

ocorrem fora da sala de aula, muitas vezes, fora da escola. Tais atividades 

possibilitam, em vários casos, a ligação entre os conteúdos teóricos e a realidade 

dos processos ligados à atividade profissional. Dessa forma, os envolvidos no 

processo de formação profissional devem ficar atentos ao planejamento, execução e 

controle de tais atividades.  

É importante considerar ainda que a formação profissional de diversas áreas, 

dentre elas a Administração, não passa por um bom momento no Brasil. A 

explicação para tal fato pode ser dada em função de aspectos como os relatados por 

Oliveira et all (2013), que destaca a facilidade, por parte das Instituições de Ensino 

Superior, para a abertura de cursos de Administração.  

Segundo esse autor, eles requerem uma quantidade mínima de exigências se 

comparadas com Medicina e Engenharia e essa facilidade colabora para o 

crescimento do número de cursos, em grande parte, com qualidade duvidosa. 

Conforme os registros do INEP (2011), citados por Oliveira et all (2013, p. 8),  

das 800 IES de pequeno porte, que possuíam 1 ou 2 cursos, boa 

parte (394) corresponde à área de Ciências Sociais, Negócios e 

Direito e, muitas vezes, nessas instituições as bibliotecas são 

insuficientes, os laboratórios e espaços de atividades de pesquisa e 

extensão são reduzidos, os professores possuem baixa titulação e 

não têm dedicação exclusiva àquela unidade e a seus alunos.  

 

As informações oficiais do MEC mostram que a qualidade de grande parte dos 

cursos de Administração não contribui para proporcionar aos egressos uma 

adequada formação profissional. Isso pode ser verificado nos dados do INEP (2011), 

por meio do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) das escolas de Administração, 

citados por Oliveira et all (2013, p. 8), que destaca: 



43 
 

As escolas de Administração em média apresentam um CPC em 

torno de 2,3 (numa escala de “1” pior a “5” melhor), com um desvio 

padrão de 0,7 e a moda, ou CPC mais frequente, de 2,8. Esses 

resultados medianos mostram que a expansão quantitativa não tem 

sido acompanhada de um alto nível de ensino. Os estudantes não 

têm se destacado no ENADE, e as Instituições de Ensino Superior 

(IES) também não têm oferecido cursos com diferencial suficiente 

para impulsionar o ensino dessa profissão no país. 

  

Se, do lado das IES, a oferta de cursos de boa qualidade é insuficiente, o 

mercado de trabalho, segundo pesquisa do CFA (2011), conduzida por Mello et all 

(2011), percebe o Administrador como um profissional multidisciplinar que usa 

tecnologia e que constantemente se adapta às mudanças ambientais e 

organizacionais para realizar suas atividades profissionais.  

Esse dilema entre a formação profissional deficiente e um mercado que exige 

um administrador com perfil ajustado às suas necessidades, como, por exemplo, 

visão sistêmica e capaz de acompanhar as evoluções de mercado, de recursos e 

das organizações, faz emergir a necessidade de estudos mais aprofundados, que 

possam avaliar o currículo de bacharelado em Administração e as demandas atuais 

da profissão.  

Grande parte dos profissionais da administração inicia seu processo de 

formação profissional na universidade, ou em conjunto com ela, quando trabalham 

paralelamente para pagar seus estudos. Nesse contexto, o relacionamento entre a 

teoria e prática se dá por meio do trabalho ou do estágio profissional, atividade 

obrigatória ao estudante de Administração. Essas experiências profissionais 

contribuem para formar a base de conhecimentos e experiências que o 

administrador terá no início de sua carreira profissional.  

Assim, entende-se que, quanto mais recente for a formação acadêmica, maior 

será a necessidade que o profissional terá de recorrer a essa base de 

conhecimentos provenientes da educação formal e das experiências vividas até 

aquele momento. As vivências e aprendizados do estágio supervisionado poderão 

contribuir bastante. Com o passar do tempo, outras experiências irão se acumular e 

alterar sua bagagem de conhecimento, ficando, dessa forma, disponíveis para 

aplicação na vida profissional. 
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Neste sentido, é razoável considerar que profissionais em início de carreira 

recorrem, de maneira mais intensiva, aos conhecimentos e vivências adquiridas no 

ambiente escolar. É nesse período que eles também podem perceber melhor quais 

são as lacunas entre o conhecimento e experiências trazidas da graduação e as 

necessidades de sua atividade profissional. 

Desse modo, o egresso, com o passar do tempo, aumenta suas experiências e 

conhecimentos, principalmente em função da atividade laboral, porém, os 

conhecimentos que não foram bem consolidados pelo processo de aprendizagem 

durante a formação escolar poderão se tornar mais difíceis de serem aplicados, ou 

ainda, serem esquecidos com mais facilidade. Quando isso acontece, dependendo 

da qualidade das experiências e da dedicação do administrador em saber aproveitá-

las, as lacunas deixadas pela educação formal poderão ser limitadoras do seu 

desenvolvimento profissional.   

As deficiências na formação acadêmica poderão ser eliminadas com facilidade 

por meio das vivências profissionais ou do autodidatismo. Porém, outras não 

poderão ser facilmente resolvidas sozinhas, de forma isolada e, caso não sejam 

fornecidas pela formação acadêmica, sua ausência poderá comprometer seriamente 

o futuro profissional do bacharel. 

A partir dessas observações, considera-se que todos os elementos envolvidos 

no processo de aprendizagem e formação profissional do aluno devam ser 

aproveitados da melhor forma possível, potencializando os momentos especiais 

proporcionados pelo período da graduação. Nesse contexto, um bom planejamento 

acadêmico é indispensável, e elementos constituintes do PPC, como planejamento 

das disciplinas1, planejamento e dinâmica das aulas, atividades externas à sala de 

aula e, por parte do aluno, planejamento e realização de seus estudos diários, são 

fundamentais. 

Portanto, o fato de compreender que o processo de formação profissional, 

apesar de contínuo, depende, em grande parte, do aprendizado e das experiências 

práticas vivenciadas durante a graduação, no ambiente escolar, mostra às IES que 

elas devem assumir a responsabilidade que lhes cabe nesse processo. 

                                                      
1
 Componentes curriculares, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, LDB (1996). 
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Diante desse cenário amplo, as IES, dentro de seus propósitos, buscam 

atender as necessidades da profissão. Para isso, promovem uma grande 

diversidade de currículos e grande parte deles não atingem seus objetivos no que 

tange à boa formação acadêmica de seus egressos, fato que pode ser comprovado 

pelas provas oficiais de avaliação de cursos promovidas pelo MEC - INEP.  

Mesmo diante dos inúmeros desafios citados nesta seção e do complexo 

ambiente que o Brasil apresenta, algumas instituições de ensino vêm conseguindo 

êxito contínuo na aplicação de seu currículo, fato comprovado pelas avaliações 

oficiais do MEC. Ademais, tais instituições também parecem atender aos anseios do 

mercado profissional, fato que, apesar de subjetivo, pode ser constatado entre os 

profissionais da área. Essas escolas, sob certa medida, conseguiram ajustar os 

elementos curriculares e aplicá-los de forma a alcançar este status quo. Considera-

se que possam ser usadas como modelo, merecem ser estudadas de forma 

científica e que as informações resultantes contribuam com o desenvolvimento da 

área. 

Esta sessão apresentou alguns desafios que são enfrentados pelos cursos de 

bacharelado em Administração e que têm relação direta com o currículo. Pesquisas 

apontam que é fácil criar novos cursos de Administração, porém as exigências 

profissionais dessa área estão se tornando cada vez maiores. Nesse contexto, a boa 

gestão do currículo se torna fundamental para que o curso ofereça boa qualidade 

aos estudantes e consequentemente forme egressos com boa formação profissional. 

 

1.2.6 Diferentes necessidades regionais 

As DCN (2005, p. 01), em seu parágrafo 1º, orienta que os currículos “estejam 

contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e 

social”. Ademais, a instituição pode vislumbrar um perfil de egresso voltado a alguma 

necessidade específica. 

O Brasil é um dos países mais extensos do mundo e apresenta uma grande 

diversidade nos elementos fundamentais de sua composição econômica, social e 

cultural. Dentre tais elementos, pode-se citar variações de clima, vegetação, solo, 

topografia, religião, raça, culturas regionais etc.   
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A combinação desses elementos cria necessidades regionais específicas e 

contribui para promover diferentes modelos de negócios nas regiões. 

Essa diversidade pode ser percebida pelos dados apresentados no quadro 02. 

Nota-se que as atividades econômicas predominantes nas cinco principais regiões 

do Brasil variam bastante, com destaque para a forte presença do setor de serviços 

na região Sudeste. Essas diferentes realidades econômicas regionais demandam 

profissionais que conheçam as especificidades e possam atendê-las.  

 

Quadro 2. Atividades econômicas nas cinco regiões do Brasil 

Região Atividades Econômicas Predominantes 

Norte Agricultura, extrativismo de produtos como látex, madeira, castanha e 
açaí. Mineração de bauxita, ferro, cobre e ouro. Pecuária extensiva, 
Polo industrial de motocicletas, Zona Franca. 

Nordeste Presença de polos industriais próximas aos grandes centros. Turismo 
em praticamente toda a região, concentrado nas áreas litorâneas. 
Exploração de petróleo e agronegócio.  Os principais produtos 
agrícolas são a cana-de-açúcar e a madeira. 

Centro Oeste Indústrias e agroindústria com base em soja e milho. Pecuária bovina 
de corte e de leite. Polo político nacional Distrito Federal. 

Sudeste Possui a maior concentração de indústrias do Brasil. Abriga as 
maiores montadoras e siderúrgicas do país. Região com a maior 
intensidade e diversidade de comércio e serviços. Grande atividade 
turística em São Paulo e Rio de Janeiro, com São Paulo se 
destacando no turismo de negócios.  

Sul A maior parte das riquezas provém do setor de serviços, o ramo 
industrial é representado, principalmente, pelos setores metalúrgico, 
automobilístico, têxtil e alimentício. A agropecuária é bem forte na 
região. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

 

Para lidar com essas diferenças, as Instituições de Ensino, por meio de seus 

currículos, devem estar atentas, pois, além da variação entre os tipos de atividades, 

a cultura brasileira é bastante diversificada e exige um olhar mais cuidadoso para 

tais características.   

Essa heterogeneidade cultural, iniciada no Brasil desde o seu descobrimento 

pelos portugueses, ganhou componentes novos nos séculos XIX e XX com a 

imigração de italianos, espanhóis e japoneses. Nas últimas décadas, tal miscelânea 

se acentua com a chegada dos chineses, coreanos, bolivianos, dentre outros.    
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A partir daí, os aspectos culturais da sociedade brasileira, que já eram bastante 

diversificados, se tornaram ainda mais heterogêneos. Conforme destaca Fleury 

(2000, p. 19), “trata-se de uma sociedade estratificada, em que o acesso às 

oportunidades educacionais e às posições de prestígio no mercado de trabalho são 

definidas pela origem econômica e racial”.  

Dessa forma, as condições de vida e de trabalho em algumas regiões do Brasil 

podem ser muito distintas entre si e apresentar características bem peculiares. 

Portanto, quando se avalia uma determinada região para aspectos relacionados a 

trabalho, educação, saúde, cultura, etc., é necessário olhar para todos esses 

aspectos, pois somente dessa forma poder-se-á dimensionar suas reais 

necessidades.  

Segundo a pesquisa do Conselho Federal de Administração, CFA, organizada 

por Mello et all (2011, p. 45), sobre a atuação profissional e sobre a percepção dos 

profissionais bacharéis em Administração, as instituições de ensino superior devem, 

dentre outros aspectos, buscar: 

- formular projetos pedagógicos que traduzam as necessidades dos 

estudantes e da sociedade; 

- contribuir para a promoção do desenvolvimento do corpo docente 

do curso; 

- formular planos de desenvolvimento institucional compatíveis com a 

realidade educacional da instituição, da região e do país. 

 

Indo ao encontro dessas necessidades, no que diz respeito ao primeiro e 

terceiro pontos, a IES, quando planeja a oferta de cursos, deve levar em 

consideração as particularidades da região e de seu entorno, dos estudantes que 

receberá e ainda, dos egressos que pretende formar.  

Sendo assim, para atender da melhor forma possível tais necessidades, o 

planejamento do currículo deve considerar as características regionais e locais e, na 

sua execução, propor um conjunto de conhecimentos, métodos didático-

pedagógicos, atividades e práticas profissionais que sejam capazes de propiciar ao 

egresso uma formação profissional que possa contribuir com as organizações e com 

a sociedade na qual esteja presente. 
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1.2.7 Avaliação do Ensino Superior no Brasil  

O processo de avaliação do ensino superior no Brasil, assim como a existência 

dos próprios cursos superiores, em especial, do curso de bacharelado em 

Administração, é um processo que pode ser considerado recente quando 

comparado, por exemplo, ao que ocorre nas universidades europeias, muito mais 

antigas (ZAINKO, 2008). 

No Brasil, os registros deste tema mostram que o mesmo passou a se 

desenvolver a partir da década de 1990. Em 1996, foi criado o Exame Nacional de 

Cursos, vulgo Provão, prova padronizada aplicada aos alunos do último ano dos 

cursos com base em conteúdos do currículo mínimo. Em 2004, o sistema de 

avaliação foi modificado, propondo uma ampliação das dimensões que deveriam ser 

avaliadas. Surgiu então o SINAES.  

Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é formado 

por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os 

aspectos que giram em torno dos eixos: o ensino, a pesquisa, a 

extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a 

gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros 

aspectos (INEP, 2015). 

 

A partir destes movimentos, iniciados em 1996, pode-se considerar que a 

avaliação ganhou amplitude e importância dentro do sistema educacional superior 

brasileiro. Com esta proposta, mesmo sofrendo ajustes, a avaliação se consolidou 

como política regulatória do ensino superior no Brasil.  

Não obstante, este processo passou a servir de parâmetros para gestão 

acadêmica e também para mostrar à sociedade como os cursos superiores se 

posicionam quando avaliados seguindo os mesmos parâmetros, de forma 

transparente e oficial, pelo organismo federal que regula a educação no Brasil.  

Neste contexto, busca-se, a seguir, com base nas informações disponibilizadas 

pelo INEP, explicar de forma breve os principais índices usados atualmente para 

avaliar a qualidade do Ensino Superior no Brasil.  
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Índice Geral de Cursos-IGC: é um indicador que avalia as Instituições de Ensino 

Superior levando em consideração os seguintes componentes: I- CPCs dos cursos 

de graduação da instituição, II- Conceito dos programas de pós-graduação stricto 

sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal, III- a distribuição dos 

estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação Stricto 

Sensu, excluindo as informações do item II para as instituições que não oferecerem 

pós-graduação Stricto Sensu. 

Conceito Preliminar de Curso - CPC: é um indicador calculado no ano seguinte ao 

da realização da prova do Enade. Além do desempenho dos estudantes na 

respectiva prova, este índice considera outros elementos que compõe o currículo, a 

saber: corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais 

insumos, conforme orientação técnica aprovada pela CONAES. Estas informações 

são coletadas pelo INEP por meio de um sistema eletrônico onde uma pessoa 

autorizada pela instituição, formalmente o Pesquisador Institucional da IES, imputa 

os dados. A tabela 03, apresentada a seguir, ilustra como se dá a composição deste 

conceito. 

 

Tabela 3. Composição do Conceito Preliminar de Cursos - CPC 

 

Desempenho dos 

Estudantes 

Nota dos concluintes do Enade 20,0 %  

55,0 % Nota do Indicador de Diferença de 

Desempenho (IDD) Observado e Esperado 

35,0 % 

 

Corpo Docente 

Nota de Proporção de Mestres   7,5 %  

30,0% Nota de Proporção de Doutores 15,0 % 

Nota de Regime de Trabalho   7,5 % 

 

Percepção Discente 

acerca das 

condições do 

Processo Formativo 

-42 questões- 

Nota Referente à Organização Didático 

Pedagógica, 23 questões. 

 

  7,5 % 

 

 

 

15,0 % 

Nota Referente à Infraestrutura e Instalações 

Físicas, 13 questões. 

 

  5,0 % 

Nota Referente às Oportunidades de 

Ampliação da Formação Acadêmica e 

Profissional, 6 questões. 

 

  2,5 % 

Fonte: INEP (2015). 

 

Indicador de Diferença Entre os Desempenhos Observado e Esperado- IDD: Usa 

como base a diferença entre o conhecimento que o aluno possui na entrada (aferido 
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pela avaliação socioeconômica e outras variáveis) e na saída do curso (Prova 

Enade). Ele compara o desempenho dos estudantes de uma instituição em relação 

aos resultados obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus 

estudantes ingressantes são semelhantes. Entende-se que essas informações são 

boas aproximações do que seria considerado o efeito do curso, ou seja, o que de 

fato o curso agregou de conhecimento ao aluno. 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE: é um conceito que 

avalia, através de uma prova padronizada, o desempenho dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, e as habilidades e competências em sua formação. 

Os estudantes de cada curso fazem a prova a cada 3 anos.  

É importante destacar que a boa avaliação dos índices propostos pelo SINAES 

possibilita que a IES consiga renovação automática do reconhecimento (Portaria 

SERES/MEC nº 702, de 18 de dezembro de 2013). Isto promove uma economia de 

tempo, dinheiro e de recursos humanos que necessariamente são direcionados ao 

atendimento destes processos.   

 

1.3 Delimitação do problema 

Dentre os mais de dois mil cursos de bacharelado em Administração oferecidos 

pelas IES brasileiras, alguns apresentam bons desempenhos quando submetidos às 

avaliações externas, principalmente naquelas promovidas pelos órgãos oficiais, caso 

do ENADE–MEC. Não faz parte dos objetivos desta tese questionar os critérios e 

métodos usados por essas avaliações e sim respeitá-las, considerando o fato de 

serem imparciais e também a única ferramenta oficial que é aplicada aos cursos de 

forma normatizada.  

Com essas considerações, usá-las como parâmetro para comparar cursos, 

mesmo com as limitações que elas, como qualquer ferramenta de avaliação, 

possuem, parece ser um caminho racional.   

Quando se observam os elementos que compõem um currículo e que grande 

parte deles estão presentes nos projetos pedagógicos de curso, poder-se-ia 
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imaginar que os cursos de bacharelado em Administração de uma cidade como São 

Paulo, em instituições com porte semelhante, poderiam ter resultados semelhantes 

no que diz respeito à formação profissional de seus egressos. Essa semelhança 

poderia ser conseguida por meio de processos de benchmarking no médio e longo 

prazo.  

Porém, na realidade, quando se observam os resultados de avaliações oficiais, 

constata-se que isto não acontece. Pelo contrário, um pequeno grupo de instituições 

apresentaram notas 4 e 5 no último ENADE, realizado em 2012.  

Então, com o propósito de avaliar como os elementos de um projeto 

pedagógico de curso devem estar articulados para ter egressos com excelente 

formação profissional, pode-se investigar um curso que possui um longevo e 

excelente desempenho de seus alunos em provas oficiais, além de também ser 

muito bem avaliado em outros parâmetros.  São características do curso em estudo: 

 Os alunos obtiveram a nota máxima nas avaliações oficiais do MEC, desde o 

ano de 2000.  

 Apresenta um Conceito Preliminar de Curso-CPC considerado muito Bom.  

 É reconhecido pela mídia especializada como um curso superior de 

excelente qualidade.  

 Apresenta reconhecimento positivo por parte dos seus alunos em pesquisas 

feitas pela Comissão Permanente de Avaliação-CPA da Instituição. 

De posse dos achados da pesquisa, poder-se-á entender como um currículo 

pode ser composto e articulado para que tenha êxito em seus propósitos, 

principalmente na formação de egressos com boa formação profissional. Essas 

informações poderão ser úteis para que instituições de ensino façam uso e, 

respeitadas as suas especificidades, consigam melhorar seus processos de ensino-

aprendizagem no curso de bacharelado em Administração.   

 

1.4 Definição do problema de pesquisa 

O êxito de instituições na gestão curricular de um curso de bacharelado em 

Administração, realizado por meio da concepção, planejamento, aplicação, avaliação 
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e controle de atividades, deve ser percebido como “uma luz no fim do túnel” ou como 

casos para serem referenciados como modelos que podem ajudar a superar a 

grande dificuldade que o ensino brasileiro, em especial o de Administração, tem 

vivido nos últimos anos.  

Esse êxito pode ser observado por meio das avaliações oficiais do MEC, as 

quais são reconhecidas pela comunidade acadêmica e pelos meios de comunicação 

especializados em educação, como uma referência para distinguir os cursos com 

qualidade superior. 

Dentre os indicadores desenvolvidos e aplicados pelo MEC nos últimos anos, o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, é aquele que avalia os 

conhecimentos gerais e específicos ligados à profissão por meio de uma prova 

aplicada aos alunos do último ano. Essa prova é o único instrumento oficial aplicado 

às IES brasileiras, públicas ou privadas. 

Com estas considerações, informações importantes sobre a qualidade do curso 

de bacharelado em Administração poderão emergir a partir da investigação de um 

caso no qual os formandos da IES apresentam sucesso perene na prova do ENADE.   

Diante deste contexto, o eixo problemático que essa pesquisa pretende 

investigar pode ser expresso na forma da seguinte questão: 

Como um curso de bacharelado em Administração deve compor e 

articular seu PPC para que tenha excelentes resultados nas avaliações 

oficiais do MEC e egressos com habilidades e competências que atendam 

as demandas profissionais contemporâneas?   

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo geral 

Entender como os elementos de um currículo de bacharelado em 

Administração se compõem e se articulam de modo que seja muito bem avaliado 

pelo MEC e que tenha egressos com uma formação profissional considerada de 

excelência.  
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1.5.2 Objetivos específicos 

Para que se possa atingir o objetivo geral, apresentam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

– avaliar, por meio do estudo do Projeto Pedagógico de Curso, o currículo de 

um curso de bacharelado em Administração considerado excelente; 

– investigar, com os egressos desse curso, quais características curriculares 

eles entendem que foram determinantes para sua boa formação 

profissional;  

– averiguar a percepção do coordenador do curso sobre os elementos 

curriculares e a influência deles na formação profissional dos egressos; 

– pesquisar com os docentes desse curso como eles percebem a articulação 

dos elementos curriculares;  

– verificar como as concepções políticas e pedagógicas aplicadas por essa 

instituição contribuíram para a formação profissional dos egressos;  

– verificar como os recursos aplicados pela instituição influenciam no 

desenvolvimento do currículo; 

– propor, com base nos achados da pesquisa, as condições necessárias para 

o desenvolvimento exitoso do currículo de bacharelado em Administração.  

 

1.6 Justificativa  

Pode-se dizer que o banco escolar da IES é o local onde o estudante, futuro 

profissional, recebe de forma organizada o conhecimento técnico que será 

necessário para exercer sua profissão. Segundo pesquisa publicada pela 

Consultoria RH Manpowergroup (2013), o Brasil está carente de profissionais com 

boa formação profissional e essa escassez chegou a 68% no ano de 2013. Essa 

mesma pesquisa aponta como a principal razão para dificuldade do preenchimento 

da vaga a falta de conhecimento técnico.  

Essas informações são preocupantes, pois, segundo especialistas em 

desenvolvimento econômico, para conseguir transformar, de fato, o Brasil em um 

país com características daqueles considerados de primeiro mundo, com educação 
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de melhor qualidade, mais igualdade social, melhor distribuição de renda, melhor 

Índice de Desenvolvimento Humano, dentre outros, é fundamental ter mão de obra 

qualificada em todos os setores da economia.  

Dessa forma, as organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, 

necessitam de profissionais com boa formação acadêmica e profissional para 

conseguirem prosperar, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do país. Nesse cenário, as Instituições de Ensino Superior 

devem estar atentas e serem cobradas pela parte que lhes cabe nesse processo, 

garantindo uma boa formação profissional aos seus egressos.  

No caso do curso de bacharelado em Administração, objeto de estudo dessa 

tese, a atual regulamentação estabelecida no ano de 2005 está em vigor até hoje. 

Passaram-se dez anos e grandes mudanças sociais, culturais e políticas ocorreram. 

Nesse período, as formas de comunicação e de relacionamento entre pessoas e 

organizações sofreram uma verdadeira revolução, fatos que devem ser 

considerados no momento de discutir currículos e atividade profissional. Desta 

forma, entende-se que é necessário verificar a adequação dessa regulamentação.  

Além disso, considerando o fato de que o bacharelado em Administração tem 

um grande contingente de profissionais que atuam em diversos e importantes 

setores da economia, seu processo de formação deve acompanhar a evolução da 

sociedade e, mais especificamente, das organizações e das suas demandas 

profissionais.   

Nesse contexto, as DCN do curso de bacharelado em Administração e os PPC 

das instituições de ensino superior têm uma grande responsabilidade, pois, como 

qualquer documento dessa natureza, devem informar, avaliar, controlar e integrar os 

diferentes recursos que participam do processo de aprendizagem e da formação 

profissional do bacharel em Administração. Esses documentos fornecem o mote 

para o desenvolvimento do curso e, por isso, suas aplicações devem ser feitas com 

muita atenção.  

Sendo assim, apontam-se, de maneira sistematizada, os principais aspectos 

que justificam este trabalho. 
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a) Relevância Científica: Não foram encontrados trabalhos que segmentam 

cursos de excelência, que buscam entender os efeitos dos componentes 

curriculares. Dessa forma, pressupõe-se que esse trabalho se apresenta 

como novidade e com um grande potencial para a contribuição científica em 

estudos curriculares, especialmente para o bacharelado em Administração. 

Contudo, outros autores e trabalhos que discutem aspectos ligados ao 

currículo do bacharelado em Administração foram localizados e servem 

como referência, tais como Marcos Amatucci (2000), na tese intitulada 

“Perfil do administrador brasileiro para o século XXI”; Guaraci Alves F. Silva 

et all (2010), no artigo “O Perfil do Administrador de Empresas Exigido pelo 

Mercado em Tempos de Crise; Paulo Emilio Matos Martins et all (1997), no 

artigo “Repensando a Formação do Administrador  Brasileiro”;  Carolina M. 

S. A Maranhão e Ana P. Paes de Paula (2008), no artigo “História e Projetos 

da Pedagogia Crítica: Trilhando um Caminho Possível no Ensino da 

Administração”; Aline Lourenço de Oliveira et all (2013), no artigo “Ensino de 

Administração nos EUA e no Brasil: evidências de um ensino com 

problemas”, dentre outros. As contribuições dessas e de outras obras estão 

descritas no marco teórico, capítulo 02 desta tese.  

b) Relevância para a Educação: os conhecimentos que serão produzidos pela 

pesquisa poderão colaborar diretamente com a instituição envolvida e, de 

forma indireta, com um grande número de instituições brasileiras que 

possuem dentre seus cursos o bacharelado em Administração. Entende-se 

que outros cursos voltados à gestão empresarial, como, por exemplo, 

Ciências Contábeis, Economia, Comunicação, Marketing, etc., também 

poderão usar as informações produzidas por este trabalho. 

c) Relevância Institucional: um grande número de cursos de bacharelado em 

Administração poderá se apoiar nas informações produzidas e, dentro de 

suas realidades e de acordo com o perfil do egresso que se propõem a 

formar, fazer ajustes em seus elementos curriculares. Desta forma, poderão 

propiciar uma melhor orientação aos profissionais da educação e, 

consequentemente, formarem profissionais mais preparados para as 

demandas da sociedade contemporânea.  
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d) Relevância Social: um currículo mais atualizado quanto às necessidades do 

bacharel em Administração produzirá egressos mais eficientes em suas 

atividades profissionais e, dada a abrangência de sua atuação, contribuir 

com os setores econômicos e produtivos da sociedade. Presume-se ainda 

que profissionais que passam por escolas com currículos melhor 

estruturados têm maiores chances de adquirir melhores formações 

profissionais. Com isso, terão maior capacidade para entender e atuar sobre 

questões sociais de forma mais eficiente, eficaz e ética. 

 

1.7 Organização do texto  

Com o propósito de facilitar o entendimento sobre o caminho percorrido pelo 

texto na confecção desta tese, apresenta-se a seguir breve descrição de cada uma 

das partes que compõem este trabalho.  

No Capitulo 01, Introdução, apresentam-se alguns elementos que propiciaram 

o despertar para o entendimento e busca de solução para o problema de pesquisa. 

Ademais, nesse capítulo, o problema é delimitado e apresentado na forma de uma 

questão e, finalmente, são apresentados o objetivo geral, os objetivos específicos e 

a justificativa que subsidia este trabalho. 

O Capitulo 02, História, Evolução e Desenvolvimento do Curso de 

Administração no Brasil, traz informações sobre o ambiente econômico, social e 

político em que o curso de Administração se iniciou. O texto apresenta os principais 

marcos legais que balizaram o processo de criação e evolução do curso, o 

reconhecimento da profissão e o estabelecimento das primeiras diretrizes para a 

criação dos currículos. Ademais, destaca as resoluções, leis e decretos, 

especialmente as DCN, determinantes para as mudanças curriculares do 

bacharelado em Administração no Brasil. 

O Capítulo 03, Considerações Sobre Currículo, traz breve resgate histórico do 

currículo, buscando entender o conceito que a literatura específica apresenta. Com 

isso, é especificado um conceito para o currículo no ensino superior. Entretanto, 

também se recorre à literatura para identificar os elementos que compõem um 

currículo no ensino superior e verificar como tais elementos devem ser organizados.   
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O Capítulo 04, Abordagem Metodológica da Pesquisa, busca discriminar, de 

maneira didática, quais as considerações metodológicas do trabalho, bem como 

explicar os elementos que constituem o protocolo adotado para a pesquisa.  

O Capítulo 05, Resultados e Discussões, apresenta de forma sistematizada os 

resultados da pesquisa de campo, organizando e discutindo tais resultados em 

função da fonte de coleta de dados e à luz do referencial teórico utilizado.  

O Capítulo 06, Conclusões e Considerações Finais, propõe-se a fazer o 

fechamento do trabalho, indicando de forma objetiva se o problema da pesquisa e os 

objetivos foram alcançados. Ademais, são apontadas limitações e sugestões para 

futuras pesquisas sobre o currículo de bacharelado em Administração que abordem 

esse contexto.   
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRIA, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

 

Este capítulo apresenta um relato histórico que busca apoiar o entendimento 

de como o curso de bacharelado em Administração surgiu e se desenvolveu no 

Brasil. Não obstante, percorre o caminho seguido pela normatização estabelecida 

pelos órgãos oficiais que influenciaram de forma decisiva o processo da evolução e 

desenvolvimento desse curso, procurando atender as necessidades de cada época.  

 

2.1 A origem do curso no contexto econômico, social e político do século XX 

O Brasil, depois de sua descoberta, passou um grande período sendo 

colonizado e explorado pelos portugueses em meio à cultura mercantilista que 

predominava nos séculos XVI, XVII e XVIII. Apesar das inúmeras invasões de outras 

nações colonialistas da época, como Espanha, Inglaterra e Holanda, Portugal 

conseguiu manter a hegemonia sobre o território brasileiro. Durante todo esse 

tempo, os portugueses conduziram vários ciclos de exploração, merecendo 

destaque: pau-brasil, cana-de-açúcar, borracha, ouro, café, dentre outros 

(MARTINS, 1990; PINTO & MOTHER JUNIOR, 2012). 

Conforme relatado pela história, o processo de colonização brasileira se pautou 

em um modelo fundiário baseado primeiro no extrativismo e depois na agricultura 

associada ao extrativismo.  

Durante esse período, o acesso à educação superior só era possível para uma 

pequena classe dominante que não se importava de mandar seus filhos estudar na 

Europa. Conforme relata Martins (1990), quem desejasse fazer o curso superior e 

tivesse a intenção de fazer Teologia ou Direito deveria procurar a universidade de 

Coimbra, em Portugal. Se a opção fosse pela Medicina, o interessado deveria ir 

estudar na França, na Universidade de Montpellier. 
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Dentro desse quadro político, social e econômico formado durante os quatro 

primeiros séculos após o descobrimento, algumas tentativas de instalar 

universidades em nosso território ocorreram, porém todas fracassaram. Não havia 

interesse político das classes dominantes em expandir o ensino universitário no 

Brasil. A burguesia brasileira acreditava que mandar os filhos para estudar na 

Europa seria mais adequado e, além disso, era uma forma de perpetuação de poder 

e de prestígio dessa classe.   

A mudança desse quadro foi impulsionada por fatores políticos externos, 

ocorridos na Europa no início do século XVII. Napoleão Bonaparte tornou-se 

imperador da França e deu início ao movimento que ficou conhecido como Guerras 

Napoleônicas. Por meio de algumas alianças, invasões territoriais e guerras, 

Bonaparte planejava conquistar a Europa. 

 No meio dessa “confusão” promovida por Napoleão, Portugal foi alvo de suas 

tropas em 1807 e, por causa disso, a corte portuguesa fugiu para o Brasil e em 1808 

se instalou no Rio de Janeiro. Junto com a corte, vieram recursos e necessidades de 

bem-estar e, em função disso, foi iniciada uma série de melhorias com vistas ao 

bem-estar da nobreza e seus afiliados (MENDONÇA, 2000). 

Dom João VI, rei de Portugal e Algarves, com a perspectiva de trazer melhorias 

para o Brasil e também para a Corte, promoveu a abertura dos portos às nações 

amigas de Portugal, principalmente a Inglaterra. A partir de então, a economia 

brasileira iniciava um lento processo de mudança e o mercado brasileiro passava a 

ser invadido por uma grande quantidade de produtos estrangeiros, principalmente os 

ingleses.  

Do lado da educação, D. João VI, preocupado com a defesa militar da colônia, 

criou instituições consideradas de ensino superior: Academia de Marinha, em 1808, 

e a Academia Real Militar, em 1810 (MENDONÇA, 2000).  Com o objetivo de 

garantir uma boa qualidade de vida à corte, também criou alguns outros cursos: 

cadeira de economia (1808), agricultura (1812), química (1812), desenho industrial 

(1817) (FÁVERO, 2006, p. 20). 
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Em 1822, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, promoveu a independência do 

Brasil e se tornou nosso Imperador. Foi então instalado um modelo Imperial no 

Brasil, período que se estendeu até 1889, com a Proclamação da República. Apesar 

desses fatos importantes da história brasileira, sua economia permaneceu 

praticamente estagnada até 1930.   

Com a proclamação da república em 1889, algumas tentativas para se criar 

universidades no Brasil foram executadas, porém, sem grande apoio político das 

classes dominantes, não tiveram êxito.  

O cenário econômico e social das primeiras décadas do período republicano 

não foi marcado por grandes mudanças. 

Bresser-Pereira (2007) afirma que até 1930 a economia do Brasil era dominada 

por uma oligarquia agrário-mercantil aliada ao imperialismo e, a partir de 1930, com 

a crise mundial, quebra da bolsa de Nova York e crise do setor cafeeiro, iniciou no 

Brasil o que pode ser considerado como sua Revolução Industrial e Nacional, 

baseada em uma coalizão política formada pela burguesia industrial, pela burocracia 

pública, pelos trabalhadores e pela oligarquia, ação que substituía as importações. 

Então, pode-se considerar que a grande mudança na economia do Brasil 

praticamente se iniciou a partir dos anos de 1930. Durante a década de 30, após 

crise do café ocorrida nos anos anteriores, a industrialização fez nascer uma nova 

burguesia, que se concentrava no eixo Rio–São Paulo, com maior crescimento e 

pujança na cidade de São Paulo.  

Durante as décadas de 1930 e 1940, o Brasil passou por um processo de 

transformação em seu setor produtivo, até então com predominância absoluta das 

atividades agropecuárias. Iniciava-se um processo de industrialização (BRESSER-

PEREIRA, 2007).  A cidade de São Paulo se firmava como o grande centro industrial e 

financeiro do Brasil, enquanto o Rio de Janeiro, como capital e centro do poder político.  

Com essa mudança no cenário econômico, crescia a demanda por mão de 

obra qualificada, principalmente para postos de trabalho em cargos de gestão em 

organizações públicas e privadas que aumentavam em número, tamanho e também 

em complexidade. 
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Nesse período, havia no Brasil uma carência de profissionais que atuassem 

nessa área. Os grandes empresários da época se viam com a necessidade de 

formar mão de obra para tais finalidades. Um exemplo disso foi a disposição e visão 

empreendedora do Conde Armando Álvares Penteado, grande empresário da 

época.  

Em 1902, o referido Conde, com a ajuda do Professor Horácio Berlinck, criou a 

primeira escola comercial do Brasil, a Escola de Comércio Álvares Penteado, 

FECAP. Essa escola inicialmente oferecia cursos técnicos em nível de segundo grau 

e, em 1931, criou o primeiro curso de Economia do Brasil (FECAP, 2002). 

De acordo com Mendonça (2000), foi somente com a adoção do sistema 

federativo que alguns estados da união conseguiram criar suas primeiras 

universidades. Mesmo assim, essa primeira tentativa não foi exitosa e poucos anos 

depois elas foram fechadas. Foi o que ocorreu com a Universidade de Manaus 

(1909-1926), a Universidade de São Paulo (1911-1917) e a Universidade do Paraná 

(1912-1915).  

Mendonça (2000, p. 136) ressalta que “a adoção do sistema federativo 

propiciou algumas iniciativas de criação de universidades, por alguns estados”. Em 

1915, com o decreto nº 11.530, em seu artigo 06, informa: 

O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em Universidade 

as Escolas Politécnicas e de Medicina do Rio de Janeiro, 

incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito 

dispensando-a da taxa de fiscalização e dando-lhes gratuitamente 

edifício para funcionar (MENDONÇA, 2000, p. 136). 

 

De acordo com Pinto & Mother Junior (2012), foi exatamente na esteira desse 

decreto que em 1920 outro decreto, 14.343, possibilitou a criação daquela que 

muitos autores consideram a primeira universidade do Brasil, a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 

Já em relação ao curso de Administração, apesar de o ensino comercial, 

implantado em 1902, abordar alguns temas que fazem parte do arcabouço teórico 

dessa área, especificamente os estudos sobre o curso de Administração no Brasil se 

iniciaram na década de 30. 
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Segundo o Conselho Federal de Educação (Parecer 433 de 1993, p.01): 

O ensino de Administração, no Brasil, teve seus primórdios na 

década de 30, tendo como embrião o Instituto de Organização 

Racional do Trabalho, IDORT, fundado em 23/07/1931, por iniciativa 

de Armando Sales de Oliveira, assistido tecnicamente pelo Prof. 

Roberto Mange.  

 

Na sequência, o governo de São Paulo criou o DASP – Departamento 

Administrativo do Serviço Público, que serviu de base para o ensino de 

Administração no Brasil. Muitos administradores que saíram desse órgão se 

transformaram em grandes pioneiros da Administração no Brasil (CFE, 1993). 

A primeira escola superior de administração só apareceu em 1941, criada pelo 

padre Jesuíta Roberto Saboia de Medeiros. Segundo FEI (2014):  

A Escola Superior de Administração de Negócios – ESAN, localizada 

na cidade de São Paulo, foi a pioneira. Como não existia nenhuma 

Faculdade desse tipo no Brasil, Pe. Saboia usou como modelo a 

"Graduate School of Business Administration" da Universidade de 

Harvard. A ESAN/SP marcou o início formal dos estudos específicos 

de Administração no país.  

 

Em 1961, por meio de um decreto assinado pelo Presidente da República João 

Goulart, Lei 4024, a ESAN se tornou oficialmente a primeira escola de Administração 

do país. O mesmo decreto reconheceu a validade dos diplomas dos alunos 

formados a partir de 1941, FEI (2014). 

Ainda em relação ao surgimento de cursos superiores em Administração, 

destaca-se que, em 1944, o governo Getúlio Vargas criou a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), e o governo de São Paulo a Faculdade de Economia, Contabilidade e 

Administração da Universidade de São Paulo - FEA-USP (PINTO & MOTTER 

JUNIOR, 2012). 

Em 1952, a FGV criou no Rio de Janeiro a EBAP, atual EBAPE, voltada à 

Administração Pública. Em seguida, 1954, com o objetivo de criar uma escola para 

preparar profissionais voltados à administração de empresas, criou-se em São Paulo 
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a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV-EAESP (ANDRADE & 

AMBONI, 2002; RIBEIRO & SACRAMENTO, 2009). 

Nessa época, o Brasil, em especial a cidade de São Paulo, passava por um 

grande crescimento econômico e a demanda por profissionais preparados para atuar 

na gestão executiva de médias e grandes empresas era grande. Dessa forma, a 

FGV-EAESP surge com o objetivo de formar profissionais que pudessem atender 

essa demanda.   

Assim como a ESAN, considera-se que a EAESP sofreu grande influência das 

universidades americanas e que também influenciou, de alguma forma, o movimento 

posterior nas instituições de ensino superior do País (ANDRADE & AMBONI, 2002). 

É importante ressaltar que, embora instituições como FEA-USP e FECAP já 

oferecessem aos seus alunos, por meio do curso de Economia e Ciências 

Contábeis, temas relacionados à atividade profissional do administrador, elas 

criaram seus cursos de bacharelado em Administração nos anos de 1963 e 1966, 

respectivamente.  

Surgiram, nesse período, cursos de Administração em outras IES, a saber: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1951; Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1952; Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

em 1959 (NICOLINI, 2003). 

A segunda metade da década de 60 foi marcada pelo crescimento da 

industrialização no Brasil e, consequentemente, pelo aumento da demanda por 

profissionais das áreas ligadas a gestão, dentre elas o administrador profissional. 

Nesse contexto, surgem novos cursos de bacharelado em Administração, totalizando 

31 (ANDRADE & AMBONI, 2002). 

Um fato muito importante ocorreu em 9 de setembro de 1965. Foi promulgada 

a lei nº 4.769, que em seu artigo 3º explicita que o exercício da profissão de 

Administrador é privativo:  

a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, 

diplomados no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, 

oficializado ou reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho 

Federal de Educação, nos termos da Lei n.º 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961;  
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b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de 

Administração, após a revalidação do diploma no Ministério da 

Educação, bem como dos diplomados, até a fixação do referido 

currículo, por cursos de bacharelado em Administração, devidamente 

reconhecidos;  

c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas 

anteriores, ou diplomados em outros cursos superiores e de ensino 

médio, contem, na data da vigência desta Lei, cinco anos, ou mais, 

de atividades próprias no campo profissional de Administrador. 

 

A lei 4.769 certamente contribuiu para ampliar o campo de trabalho para o 

profissional de Administração. 

Segundo CFA (2013), logo após a regulamentação da profissão pela 

aprovação do Parecer nº 307/66, em 8 de julho de 1966, o Conselho Federal de 

Educação fixou o primeiro currículo mínimo do curso de Administração. Dessa 

forma, institucionalizou-se no Brasil a profissão e a formação de Técnico em 

Administração. 

Na sequência deste fato, durante a década de 70, foram criados centenas de 

cursos de Administração no Brasil. Segundo dados do INEP - Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apresentados pelo CRA-BA 

(2014), organizados na tabela 04 desta tese, no final da referida década o Brasil já 

contava com 247 cursos de Administração.  

A tabela 04 ilustra o grande crescimento do número de cursos de bacharelado 

em Administração a partir da década de 50. Considerando que o primeiro foi criado 

em 1946 na cidade de São Paulo, especificamente a ESAN, pode-se notar que o 

grande “salto” do crescimento ocorreu nos anos de 2000 a 2010. Esse 

comportamento está associado à expansão que o ensino superior brasileiro teve 

nesse período, fato que não é objeto de estudo desta tese. No entanto, há de se 

considerar que esse movimento impactou os profissionais de várias áreas e, em 

especial, o bacharel em Administração.  
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Tabela 4. Evolução da quantidade dos cursos de bacharelado em Administração no Brasil 

Décadas Número de cursos 

Antes da década de 1950 1 

Durante a década de 1950 2 

Final da década de 1960 31 

Final da década de 1970 247 

Final da década de 1980 305 

Final da década de 1990 823 

Final da década de 2000 1462 

Final da década de 2010 2447 

Final do ano de 2013 2211 

Fontes: INEP (2014) e CRA-BA (2014) dados compilados pelo autor 

 

Além do crescimento em quantidade, várias instituições tradicionais passaram 

a oferecer cursos de Administração. Outro aspecto que se pode destacar são os 

estudos sobre o currículo desse curso, que também começaram a despertar o 

interesse das instituições mais tradicionais.   

 Um exemplo disso é a publicação de Paulo Reis Vieira, em 1976, que, naquela 

época, contava com a experiência de 23 anos dedicados ao trabalho com o curso de 

Administração na FGV. Em seu artigo, ele mostra um pouco daquilo que os 

pesquisadores da área, principalmente os da FGV, estavam discutindo. Chamam a 

atenção algumas informações dadas por Vieira (1976, p. 82): 

- Em nível de graduação é preferível formar ¨generalistas de 

administração”. As especializações devem ser feitas na pós-

graduação. 

- É imprescindível que o currículo em Administração apresente 

conteúdo técnico-profissional capaz de garantir ao estudante, 

preparação adequada ao exercício da profissão. 

- O currículo deve garantir ao administrador, conteúdo capaz de 

conduzi-lo à independência de pensamento, à criatividade crítica no 

campo de sua atuação. 

 

Vieira (1976, p. 83) também aponta para a necessidade do desenvolvimento de 

quatro dimensões básicas (2) na formação acadêmico-profissional do técnico em 

Administração, a saber:  

                                                      
2
 Essas dimensões foram sugeridas pela National Association of Schools of Public Affairs and Administration, em 

trabalho apresentado ao congresso da American Society for Public Administration, realizado em Chicago em 
abril de 1976. 
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a) conhecimento, baseado no aprendizado de teorias confirmadas no 

campo das ciências sociais; 

b) habilidades, baseadas no desenvolvimento de condições 

individuais conducentes à aplicação do conhecimento; 

c) valores, assimilação dos valores dinâmicos e mutáveis com que o 

administrador convive em sua profissão; 

d) comportamento, desenvolvimento de comportamentos 

considerados funcionais para o exercício da profissão. 

 

Como uma contribuição desta tese ao histórico do curso de bacharelado em 

Administração, propõe-se uma divisão para a evolução deste curso no Brasil em 

cinco fases, destacadas a seguir e ilustradas na figura 02.  

 

1930        1940        1950        1960        1970        1980        1990        2000        2010     2015          

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
Figura 2. Cronograma histórico de fatos importantes para o curso de Administração no 
Brasil 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados históricos disponíveis na literatura 
consultada. 

 

 

 

Fase 01 (... 1951): período marcado pelo aumento da demanda por profissionais 

com capacitação para trabalhar em gestão comercial. Ocorreu a criação dos 

primeiros cursos superiores voltados ao aprendizado comercial e também da 

primeira escola de Administração do Brasil, ESAN, pelo padre jesuíta Roberto 

Sabóia de Medeiros em 1941.  

Fase 02 (1952 a 1964): criação da EBAPE – Escola Brasileira de Administração 

Pública, pela FGV em 1952, no Rio de Janeiro e, dois anos mais tarde, da EAESP 

na cidade de São Paulo. Nessa fase, apareceram novas escolas de administração 

como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1952, 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

Fase 1 
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Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1959 e a Universidade Federal de São 

Paulo (FEA-USP), em 1964.  

Fase 03 (1965 a 1992): reconhecimento da profissão de Administrador em 9 de 

setembro de 1965, a partir da lei nº 4.769, eu seu artigo 3º.  Em 8 de julho de 1966, 

é emitido o Parecer 307/66, pelo Conselho Federal de Educação, estipulando o 

currículo mínimo do curso de graduação em Administração e iniciando um 

crescimento mais acelerado do número desses cursos. Em 1966, a FECAP cria seu 

curso de Administração. 

Fase 04 (1993 a 2003): reformulação a partir do Parecer 433/93, regulamentado 

pela Resolução nº 02/93. Tal resolução possibilitou a criação de habilitações 

específicas ao curso de Administração, além de estruturar diferentes cargas horárias 

de acordo com as categorias de conhecimento, perfazendo assim 3.000 horas, a 

saber: 720 horas (24% do total) deveriam ser realizadas para a formação básica e 

instrumental; 1.020 horas (34% do total) seriam realizadas para a formação 

profissional; 960 horas (32% do total) com disciplinas eletivas e complementares; e 

300 horas (10% do total) relacionadas ao estágio supervisionado (PIZZINATTO, 

1999; ANDRADE & AMBONI, 2002). 

Fase 05 (2004 a atual): a partir da Resolução nº 1 do Conselho Nacional de 

Educação, de 2 de fevereiro de 2004, foram instituídas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, em nível de Bacharelado, 

dando orientação às instituições educacionais para a formação do projeto 

acadêmico e pedagógico do referido curso. No entanto, em 13 de julho de 2005, foi 

publicada a Resolução CNE/CES 4/05, que, em seu artigo nº 12, revoga a 

Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, bem como a Resolução CNE/CES nº 

1, de 2 de fevereiro de 2004. Essa mudança foi motivada, principalmente, por um 

novo entendimento relacionado à graduação de Administração, sem a oferta de 

habilidades específicas. Essa resolução está em vigor até hoje, caracterizando o 

último ciclo formal de mudanças que impactaram a estrutura curricular e 

consequentemente a formação dos Bacharéis em Administração. 

Esta seção procurou apresentar a origem e evolução do curso de 

Administração no Brasil, destacando a forte associação com o contexto político e 

econômico pelo qual o Brasil atravessava. Pode-se entender que a partir da 
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industrialização apareceu a demanda para várias atividades profissionais, 

necessárias a gestão das novas organizações que surgiam na época, entre elas a 

do Administrador.  

Desde o início dos primeiros cursos voltados ao atendimento dessa nova 

realidade, o curso e a profissão do Administrador tiveram que se adaptar. De lá para 

cá, esse curso e seus profissionais buscam se adaptar às necessidades sociais e 

econômicas e, para isso, o currículo vem sofrendo transformações. A próxima seção 

apresenta as mudanças impostas pelas regulamentações oficiais e o seu impacto no 

currículo.   

 

2.2 Desenvolvimento do Bacharelado em Administração e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais  

Esta seção tem o objetivo de avançar com a discussão sobre a evolução 

curricular do curso de Administração no Brasil. Especificamente, discute as normas 

regulatórias e procura verificar como, ao longo de quase 50 anos, elas influenciaram 

o currículo do bacharelado de Administração e, consequentemente, a formação dos 

profissionais dessa área. Ao final, apresenta os indicadores fixos e a proposta 

estrutural básica para o curso de bacharelado em Administração. 

Conforme relatado na seção anterior, o desenvolvimento dos cursos de 

Administração ocorreu no Brasil fomentado por fatores de ordem econômica, política 

e social. Os registros na literatura mostram que os primeiros estudos voltados aos 

cursos de Administração ocorreram na década de 30. A literatura consultada indica 

que o primeiro curso de Administração se constituiu somente em 1941 a partir da 

criação da ESAN, atualmente Centro Universitário FEI, localizado na cidade de São 

Paulo. 

No entanto, é interessante registrar que grande parte da literatura sobre a 

história do curso de Administração considera que o DASP foi precursor dos cursos 

de Administração da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e, portanto, seria a FGV a 

pioneira no ensino de Administração no Brasil. É fato que a FGV, desde a sua 

criação, é uma das grandes influenciadoras no ensino e na pesquisa em 

administração no Brasil.  
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No que tange ao histórico regulatório normativo do curso de bacharelado em 

Administração, de 1966 até 2014, as principais publicações feitas pelos órgãos 

federais responsáveis, ao longo desse período, estão destacadas no quadro 03. 

Constata-se pelas informações extraídas dessas publicações que alguns 

componentes curriculares importantes sofreram significativas alterações. 

Apesar das significativas mudanças ocorridas na última década, conforme 

relatado no capítulo 01 desta tese, as DCN de 2005 continuam orientando o 

currículo do bacharelado de Administração. O quadro 03 sistematiza as normas 

regulatórias destinadas a esse curso nos últimos 48 anos.  

Um dos destaques do quadro 3 é  a regulamentação das profissões, iniciada no 

Brasil por meio da Consolidação das Leis do Trabalho e aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5452, de 1º de maio de 1943.  Chama a atenção o fato de que, somente depois 

de 22 anos, em 9 de setembro de 1965, por meio da lei nº 4769, a categoria 

profissional de Administrador foi reconhecida oficialmente.  

Entre os parâmetros regulamentados pela lei 4769, foi estabelecido que, a partir 

daquela data, somente poderiam ocupar cargos de Administrador do Serviço Público 

Federal os portadores do diploma de Bacharel em Administração. Essa lei também 

possibilitou que aqueles que haviam sido diplomados no exterior deveriam revalidar os 

diplomas no Ministério da Educação. Ademais, os não diplomados ou diplomados em 

outros cursos de ensino superior e médio que estivessem exercendo a profissão de 

administrador há cinco anos, ou mais, teriam as mesmas prerrogativas.  

 

Quadro 3. Principais publicações regulatórias do curso de Administração no Brasil 

Data Identificação do documento e seu objetivo principal 

01/05/1943 Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das leis do trabalho 

20/12/1961 LDBEN 4024, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, autoriza o 
Conselho Federal de Educação a fixar os currículos mínimos para cursos de 
graduação. 

09/09/1965 Lei nº 4769, cria a atividade profissional para o administrador e também os 
Conselhos Federais e Regionais de Administração.  

08/07/1966 Parecer 307, cria a regulamentação do ensino da profissão. Institui-se o 
primeiro currículo mínimo para formação de Administradores. 

22/12/1967 Decreto 61.934, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão 
de Administrador. 

28/11/1968 Lei nº 5540, fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e 
sua articulação com a escola média e dá outras providências. 
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Data Identificação do documento e seu objetivo principal 

07/12/1977 Lei 6494, dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de 
ensino superior e ensino profissionalizante do 2º Grau e Supletivo e dá outras 
providências. 

13/06/1985 Lei nº 7.321, muda a denominação de Técnico em administração para 
Administrador. 

05/08/1993 Parecer 433, estabelece a aprovação do novo currículo mínimo do curso de 
graduação em Administração. 

04/10/1993 O Conselho Federal de Educação - CFE, por meio da Resolução nº 2, instituiu 
o novo currículo mínimo. 

24/11/1995 Lei nº 9.131, altera a lei nº 4024 e dá outras providências. 

03/12/1997 Parecer CNE 776/97, orienta as diretrizes curriculares dos cursos de 
graduação.  

20/12/1996 Lei 9.394, Nova edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), formalizou o fim da vinculação entre a formação e o exercício 
profissional.  

03/04/2002 Parecer 146 do CNE, o qual trata sobre os currículos mínimos de cursos, 
dentre eles o de bacharelado em administração 

11/03/2003 Parecer 67 do CNE - Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – 
DCN dos Cursos de Graduação. 

02/02/2004 Resolução CNE nº 1, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Administração, Bacharelado, e dá outras providências. 

14/04/2004 Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sinaes- Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior. 

02/03/2005 Parecer 023/2005. Retifica a resolução nº1 de 2004, determina a extinção das 
habilitações 

13/07/2005 Resolução nº 4, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Administração. 

18/12/2013 Portaria 702. Informa sobre renovação do reconhecimento de cursos de 
graduação. 

Fonte: Sites do Governo Brasileiro, dados organizados pelo autor. 
 
 

O art. 2º dessa lei estabeleceu que a atividade profissional de Administrador 

fosse exercida, como profissão liberal ou não, mediante:  

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, 

assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;  

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, 

implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da 

Administração, como administração e seleção de pessoal, 

organização e métodos, orçamentos, administração de material, 

administração financeira, administração mercadológica, 

administração de produção, relações industriais, bem como outros 

campos em que esses se desdobrem  ou aos quais sejam conexos 

(Lei nº 4769, de 9/9/1965). 

 

Outro aspecto importante dessa lei diz respeito à criação dos Conselhos 

Federais e Regionais de Administração, conforme estabelecido em seu artigo 6º: 
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São criados o Conselho Federal de Administração (CFA) e os 

Conselhos Regionais de Administração (CRA), constituindo em seu 

conjunto uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia técnica, administrativa e financeira, 

vinculada ao Ministério do Trabalho (Lei nº 4769, de 9/9/1965). 

 

A regulamentação da profissão de Administrador, lei 4769, foi determinante 

para um grande avanço no curso de bacharelado em Administração, porque, além 

de criar legalmente essa categoria profissional, fomentou as discussões que 

culminaram com o parecer 307, de 8/07/1966. Tal parecer criou a regulamentação 

do ensino da profissão de Administrador.  

Isso é corroborado por Oliveira et all (2013, p. 7), ao destacarem que, “além do 

caráter oficial da profissão de Administrador dado pela lei 4769, outro fato 

considerado marcante para a consolidação dessa profissão foi a regulamentação do 

ensino da profissão por meio do Parecer 307 de 8/7/1966”.  

 Esse parecer, além de contribuir para dar legitimidade aos cursos e diplomas 

dos cursos de Administração, estabeleceu um currículo mínimo que habilitava o 

profissional ao exercício da profissão. Outrossim, definiu como fundamental uma 

matriz com os seguintes componentes curriculares ou disciplinas: administração 

financeira e orçamentária, administração de pessoal e de materiais, contabilidade, 

economia brasileira, estatística, instituições de direito público e privado, legislação 

social e tributária, matemática, psicologia e sociologia aplicada à administração, 

teoria econômica, teoria geral da administração. (BUSS; REINERT, 2007; PINTO & 

MOTTER JUNIOR, 2012; CFA, 2013 apud OLIVEIRA et all (2013, p. 7).  

A partir daquela data, passou a existir regras oficiais para a elaboração dos 

currículos de Administração que influenciam o curso de bacharelado em 

Administração até hoje.  

Desde o início da regulamentação até 1985, o profissional da área era 

nomeado de Técnico de Administração. Essa denominação foi alterada por meio da 

Lei nº 7.321, de 13/06/1985, passando a nomeá-lo Administrador. Ademais, no início 

da década de 80, iniciaram-se novas discussões com vistas a identificar 

necessidades e ajustes no currículo de Administração.  
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As mudanças pelas quais a sociedade e as organizações passavam 

promoveram quebras de paradigmas na área de Administração e fizeram com que o 

SESu/MEC, em 1982, formasse um grupo de trabalho para reformular o currículo do 

curso de bacharelado em Administração. Participaram desse processo de 

reconstrução as principais organizações envolvidas com o profissional de 

Administração, dentre as quais destacam-se: Universidades, Faculdades, 

Associações de Profissionais e outros segmentos envolvidos com a área de 

Administração.  

Durante esse processo de mudanças, o Conselho Federal de Educação, CFE, 

apoiado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN de 1961 e, 

posteriormente, pela Lei de Reforma Universitária 5540, de 1968, foi o responsável 

pela fixação do currículo mínimo dos cursos de graduação no Brasil. 

Segundo Carvalho (2010, p. 19), “resumidamente, os currículos que foram 

validados até a reforma universitária de 1996 tinham os seguintes objetivos: 

a) facilitar as transferências entre as instituições; 

b) fornecer diploma profissional, assegurando o exercício das 

prerrogativas e direito da profissão; 

c) assegurar uniformidade mínima profissionalizante; 

d) permitir na duração do curso, de forma determinada, a fixação de 

tempo útil mínimo, e 

e) assegurar ao estudante igualdade de oportunidade, qualquer que 

fosse a instituição”.  

 

Depois de uma década discutindo esses ajustes, o resultado do trabalho desse 

grande grupo de profissionais frutificou. O Conselho Federal de Educação, CFE, por 

meio da Resolução nº 2, de 4/10/1993, instituiu o novo currículo mínimo para o curso 

de bacharelado em Administração. Com isso, foi definido de maneira legal que as 

instituições poderiam, a partir daí, criar habilitações específicas, mediante 

intensificação de estudos correspondentes às matérias fixadas pela própria 

Resolução, além de outras que viessem a ser indicadas para serem trabalhadas no 

currículo pleno (CRA-BA, 2014).  

A proposta inicial para se criarem habilitações focadas em determinadas 

necessidades possibilitou o surgimento de um grande número de diferentes 
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habilidades para o currículo de Administração. Segundo informações do CRA-BA 

(2014), havia 248 denominações, das mais diversas naturezas, que 

descaracterizavam o curso de Bacharelado em Administração.  

Percebia-se que os objetivos, qualidade do curso e interesses da profissão não 

estavam alinhados com os interesses de grande parte das instituições promotoras 

das habilitações. Várias escolas usavam o artifício de criar habilitações para 

simplesmente aumentar seu portfólio de cursos e, desta forma, atrair mais alunos.  

Esse processo que visava ao aumento do número de alunos não chamaria a 

atenção se não fosse o fato de que as habilitações criadas apresentavam currículos 

praticamente iguais, mudavam-se poucos componentes da grade curricular, fato que 

parecia não garantir formações profissionais distintas, conforme preconizava a 

proposta pedagógica para formação profissional.  

Aqueles que realmente estavam interessados no curso de Administração e na 

formação de seus profissionais passaram a entender que esse interesse claramente 

comercial poderia prejudicar o currículo de Administração.  

Apesar dos problemas que a Resolução nº 2, de 1993, expôs, conforme 

relatado anteriormente, é importante destacar que tal resolução apresenta uma 

definição para currículo que pode ser considerada uma contribuição aos estudos 

pedagógicos da Administração. De acordo com essa resolução, o currículo há de ser 

entendido como:  

Elemento com uma dimensão mais ampla de desempenhos 

esperados, de desejado relacionamento com o meio a que serve, 

suas instituições, organizações, professores, alunos, empresas, 

devendo se sobrepujar mesmo ao pragmatismo da própria escola, 

envolvendo-se com sua ideologia e filosofia de educação.  No caso 

específico da Administração, deve responder não somente às 

necessidades do mercado de trabalho, mas também mudar seu 

enfoque de solucionador de problemas, reprodutor das forças 

produtivas e das relações sociais para promotor de novas relações 

produtivas e sociais. Constituir-se em agente transformador, capaz 

de ajustar-se com rapidez aos avanços das ciências e da tecnologia 

no estabelecimento de uma nova ordem. A síntese de sua 

metodologia deve implicar uma integração dos conhecimentos 

parciais, num todo orgânico e lógico, podendo dar origem a um novo 

conhecimento ou novas formas de ação (Resolução nº 2, 1993). 
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Diante dessas considerações, pode-se entender que existirão tantos currículos 

plenos de determinado curso quantas forem as escolas que ministrarem os cursos 

de bacharelado em Administração, independentemente de nomenclaturas de 

matérias e disciplinas (CFE, Par. 433/1993). Pode-se compreender ainda que o 

currículo é algo dinâmico e seu desenvolvimento e identidade se formarão 

influenciados pela realidade local, recursos, cultura, pessoas, dentre outros. 

Em relação aos indicadores fixos, a nova proposta para o curso de graduação 

bacharelado em Administração estabeleceu que o curso terá uma duração mínima 

de 3.000 horas-aula, integralizáveis no mínimo de 04 e máximo de 07 anos letivos, 

tanto para os turnos diurnos, como noturnos: 

Em sua organização estrutural o currículo-mínimo reserva, para a 

área de Formação Básica e Instrumental, a duração de 720 horas-

aula, ou seja, 24% da duração total do Curso, enquanto a área de 

Formação Profissional fica contemplada com duração de 1.020 

horas-aula (34 % da duração total do Curso). As chamadas 

Disciplinas Complementares comparecem obrigatoriamente através 

de programação a cargo da escola, com um total de 960 horas-aula, 

ou seja, 32 % da duração total do Curso, que se completa com 300 

horas-aula de Estágio Supervisionado, a ser implementado nos 

termos da Lei Federal nº 6.494/77 (CFE, Par. 433/1993). 

 

Segundo o CFE (Par. 433 / 1993, Págs. 7 e 8), os grupos nucleares de 

matérias que compõem o currículo mínimo a ser trabalhado no currículo pleno de 

cada instituição ficam assim reunidos: 

Matérias de Formação Básica e Instrumental (720 h/a): Economia, 

Direito, Matemática, Estatística, Contabilidade, Filosofia, Psicologia, 

Sociologia e Informática. 

Matérias de formação Profissional (1020 h/a): Teorias da 

Administração, Administração Mercadológica, Administração de 

Produção, Administração de Recursos Humanos, Administração 

Financeira e Orçamentária, Administração de Recursos Materiais e 

Patrimoniais, Administração de Sistemas de Informação, 

Organização, Sistemas e Métodos.   

Disciplinas Complementares (960h/a) 

Estágio Supervisionado (300 h/a) 
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O conjunto de tais componentes curriculares, disciplinas ou matérias de cada 

um desses núcleos é trabalhado pelos professores como disciplinas, atividades, 

seminários, monografias e outras formas didático-pedagógicas de desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. Eles passam a constituir o currículo pleno da 

instituição, pois, a partir daí, cada disciplina por meio das regras institucionais da 

escola e da formação e experiência dos professores, coordenadores e todos os 

demais envolvidos ganha características especificas, influenciadas por todos que 

participam de sua execução.   

Uma normativa que contribuiu para esclarecer questões curriculares foi 

publicada em 1997. Segundo o Parecer CNE 776/97, p. 03, “As diretrizes 

curriculares constituem orientações para a elaboração dos currículos [...] devem 

observar os seguintes princípios”. 

1 - Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na 

composição da carga horária a ser cumprida para a integralização 

dos currículos, assim como na especificação das unidades de 

estudos a serem ministradas; 

2 - Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de 

ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao 

máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-

determinadas, as quais não poderão exceder 50% da carga horária 

total dos cursos; 

3 - Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 

graduação; 

4 - Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o 

futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas 

condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, 

permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas 

em um mesmo programa;  

5 - Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

6 - Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que 

se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área 

de formação considerada; 

7 - Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a 

participação em atividades de extensão; 
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8 - Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 

utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a 

discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

 

O atual Conselho Nacional de Educação-CNE, órgão colegiado integrante do 

Ministério da Educação, foi instituído pela Lei 9.131, de 25/11/95, com a finalidade de 

colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições 

normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação (MEC, 2014). 

Dentre suas atribuições, está a fixação das DCN, Diretrizes Curriculares 

Nacionais, para os cursos de graduação. Essas diretrizes, além de um guia, se 

propõem a dar maior liberdade às instituições de ensino para criarem seus projetos 

pedagógicos para os cursos de graduação. 

Até dezembro de 1996, os cursos de graduação no Brasil eram regidos por 

meio dos currículos mínimos. Tais documentos, determinados pelo Conselho 

Federal de Educação, órgão já extinto, continham as matérias obrigatórias aos 

cursos de graduação brasileiros. Tinham como objetivo estabelecer um padrão 

nacional, visando à flexibilidade na movimentação de alunos entre instituições de 

ensino superior. Com esse mecanismo, as IES podiam apenas desdobrar as 

matérias em disciplinas e, dentro delas, estabelecer os conteúdos. Havia pouca 

liberdade na organização dos projetos pedagógicos de seus cursos (GOMES, 2013). 

Em 20 de dezembro de 1996, uma nova edição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei 9394, formalizou o fim da vinculação entre a formação 

e o exercício profissional.  

A partir daquele momento, estabeleceu-se o fim da exigência de formação 

obrigatória do profissional, criando maior possibilidade de flexibilização dos 

currículos e dando por consequência maiores possibilidades de diversidade na 

organização de cursos e carreiras. Desse modo, segundo a LDB, pode-se atender à 

crescente heterogeneidade, tanto da formação prévia, como das expectativas e dos 

interesses dos alunos. 

Entende-se que essa conquista colabora para atender aos diversos interesses 

sociais existentes no Brasil e também corrobora a percepção de Fleury (2000, p. 2): 
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Apesar dos brasileiros valorizarem sua origem diversificada, 

comporem uma sociedade estratificada, o acesso às oportunidades 

educacionais e às posições de prestígio no mercado de trabalho é 

definido pelas origens econômica e racial. 

 

Na esteira das mudanças normativas do curso de bacharelado em 

Administração, a Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação, de 2 de 

fevereiro de 2004, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Bacharelado em Administração e orientação às instituições educacionais para a 

formação do projeto acadêmico e pedagógico do referido curso.  No entanto, em 13 

de julho de 2005, foi publicada a Resolução CNE/CES 4/05, que, em seu artigo nº 

12, revoga a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, bem como a Resolução 

CNE/CES nº 1, de 2 de fevereiro de 2004.   

Essa mudança propõe, principalmente, o fim da oferta de habilitações 

específicas que tinham proliferado dentro dos cursos de Administração. Essa 

resolução está em vigor até hoje, caracterizando o início do quinto ciclo de 

mudanças que impactam a estrutura curricular do curso de Administração e, 

consequentemente, a formação desses profissionais.   

Dentro das alterações propostas pela Resolução CNE/CES 4/05, o artigo 4º 

merece destaque, porque propõe que o curso de graduação em Administração 

possibilite uma formação profissional que revele um conjunto de habilidades e 

competências.  

Entre os aspectos apontados pelas DCN, a formação profissional, expressa no 

Artigo 4º, estipula: 

O curso de graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 

habilidades: 

I - Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, 

atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e 

exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da 

tomada de decisão; 

II - Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas 

comunicações interpessoais ou intergrupais; 
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III - Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 

compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu 

controle e gerenciamento; 

IV - Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 

valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e 

causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, 

bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos 

diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional; 

VI - Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e 

da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu 

campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e 

consolidar projetos em organizações; e 

VIII - Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. 

 

 

Essas habilidades e competências apontadas no artigo 4º das DCNs do curso 

de bacharelado em Administração passaram a ser a referência oficial para 

elaboração do currículo desse curso. Então, indo ao encontro dos objetivos deste 

trabalho, sistematizou-se um conjunto de competências que podem ser trabalhadas 

no projeto pedagógico de um curso de bacharelado em Administração. Assim como 

Godoy e Forte (2007), extraiu-se com algumas variações em relação a tais autores 

um conjunto de competências e habilidades, identificadas no quadro 04, 

apresentado na sequência desse trabalho.  

 

Quadro 4. Competências e Habilidades de acordo com as DCN (2005, Art. 04) 

ID Descrição da Competência 

1 Identificar e definir problemas administrativos e organizacionais 

2 Desenvolver soluções para os problemas identificados 

3 Pensar estrategicamente em relação às oportunidades e ameaças 

4 Introduzir modificações nos processos produtivos 

5 Atuar preventivamente 
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ID Descrição da Competência 

6 Transferir e aplicar conhecimentos técnicos para resolver problemas em situações de 
trabalho 

7 Exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de tomada de decisões. 

8 Comunicar-se na forma escrita e verbal de maneira clara e objetiva 

9 Saber negociar conflitos 

10 Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção 

11 Raciocinar de forma lógica e analítica utilizando embasamento matemático 

12 Raciocinar de forma lógica e analítica estabelecendo relações formais e causais entre 
os fenômenos produtivos administrativos e de controle 

13 Ter uma postura crítica e reflexiva diante dos diferentes contextos organizacionais em 
relação aos negócios, pessoas e resultados 

14 Ter iniciativa 

15 Ser criativo e inovador apresentando soluções viáveis 

16 Ter vontade política e administrativa 

17 Ter vontade de aprender - focado em aprendizagem contínua 

18 Buscar o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos trabalhos sob sua 
responsabilidade 

19 Entender e valorizar as implicações éticas do seu exercício profissional 

20 Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 
cotidiana para o ambiente de trabalho 

21 Ser capaz de se adaptar a diferentes modelos organizacionais e ambientes de trabalho 

22 Elaborar e implementar projetos em organizações 

23 Realizar tarefas e atividades próprias de consultoria em gestão e administração 

24 Emitir pareceres e perícias administrativas gerenciais, organizacionais, estratégicas e 
operacionais 

25 Entender e fomentar os aspectos de responsabilidade social na tomada de decisão 

26 Ter um juízo próprio a respeito do mundo e dos negócios 

27 Respeitar o próximo 

28 Ter autocrítica 

Fonte: CNE, Resolução 4 de 2005 – DCN, Brasília; Godoy & Forte (2007), adaptado pelo 
autor. 

 
 

Essas habilidades e competências foram sistematizadas na forma de 28 

indicadores usados como referência para as pesquisas que esta tese se propõe a 

realizar na interpretação do currículo de um curso de bacharelado em Administração 

da cidade de São Paulo, a saber: análise do Projetos Pedagógicos de Cursos, PPC, 

entrevistas com o coordenador do curso, levantamento, survey, com os egressos 

(107) e docentes do curso (20). 

Esta seção apresentou informações sobre a evolução do currículo do curso de 

bacharelado em Administração da origem aos dias atuais. Criado para atender às 
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demandas profissionais provenientes do processo de industrialização e dos órgãos 

públicos que se estruturaram no governo de Getúlio Vargas, o curso passou por 

ajustes e mudanças que visaram adequá-lo às necessidades de cada época. 

Atualmente as DCN do curso, publicadas em 2005, trazem um conjunto de 

pressupostos que orientam a construção dos projetos pedagógicos dos cursos e, por 

isso, motivam a pesquisa que a tese se propõe a realizar, buscando investigar como 

um currículo de bacharelado em Administração deve integrar e articular tais 

pressupostos.   
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CURRÍCULO  

 

 

Com base em obras importantes, escritas por autores como Apple (2008), 

Hamilton (1992), Sacristán (2000 e 2013) e Silva (2010), dentre outros, este capítulo 

tem o objetivo de discutir questões consideradas fundamentais ao estudo de 

Currículo, concatenando com os objetivos desta tese. Com tal propósito, está 

organizado em seis seções, a saber: breve resgate histórico do currículo; conceito 

de currículo à luz da literatura; o currículo no ensino superior; componentes do 

currículo; organização do currículo, e inovação do currículo. 

 

3.1 Breve resgate histórico do currículo 

O termo currículo tem suas origens na antiguidade, pois documentos com 

características similares aparecem em relatos que descrevem as organizações 

sociais e escolares do Egito e da Grécia há milhares de anos. “Na Roma Antiga 

falava-se do cursus honorum, a soma das ‘honras’ que o cidadão acumulava à 

medida que desempenhava sucessivos cargos eletivos e judiciais” (SACRISTÁN, 

2013, p. 16). 

Ainda segundo Sacristán (2013), na Idade Média ocorreu uma organização 

curricular que perdurou durante séculos nas universidades europeias. Esse currículo 

era composto basicamente por sete artes divididas em dois grupos: O Trivium, com 

caráter mais instrumental, composto por Gramática, Retórica e Dialética, e 

Cuatrivium, de caráter mais prático, composto por Astronomia, Geometria, Aritmética 

e Música.    

No século XVI e XVII o currículo também passou a determinar quais 

conteúdos deveriam ser abordados e estabelecia níveis e tipos de 

exigências para os graus sucessivos, ordenava também o tempo 

escolar, proporcionando os elementos daquilo que entenderemos 

como desenvolvimento escolar e também do que consiste o 

progresso dos sujeitos durante a escolaridade (SACRISTÁN, 2013, 

p. 18). 
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Recorrendo aos estudos de Hamilton (1992), verifica-se que alguns conceitos 

atuais ligados ao currículo, tais como classes de aulas, já apareceriam na Idade 

Média, século XII, e foram ajustados aos moldes atuais ao longo dos tempos. 

Registros bibliográficos encontrados por esse autor mostram que grandes centros de 

ensino marcaram época em relação ao tema. Destacam-se a Universidade de 

Bolonha, a Universidade de Paris e um movimento devocional que era ativo nos 

países baixos. Ainda segundo Hamilton (1992), desde o século XVI, o currículo era 

percebido como um conjunto abrangente de elementos escolares. Na Universidade 

de Leiden, em 1582 o certificado era concedido ao aluno somente depois de ele ter 

completado o curriculum de seus estudos. Na Universidade de Glasgow, em 1633, e 

na Grammar School de Glasgow, em 1643, o curriculum referia-se ao curso que era 

realizado pelos estudantes durante vários anos, seguido pelos estudantes, e não 

apenas por unidades pedagógicas menores ou mais curtas. 

O currículo daquela época já apresentava uma importância que ia além dos 

muros da escola. De acordo com Hamilton (1992), a igreja de Roma transformou a 

guilda dos mestres e aprendizes de Bolonha numa escola de Administração 

Internacional. Pode-se inferir que a igreja usou o currículo para transmitir 

conhecimentos de forma organizada e dentro de seus interesses.  

Hamilton ainda ressalta que no século XV o termo “curriculum” foi adotado 

depois de emergir em meio aos vários movimentos sociais e ideológicos. Ademais, 

levanta a hipótese de haver uma conexão entre protestantismo, calvinismo e 

curriculum.  

Dos séculos XV a XVIII, transição do feudalismo para o capitalismo, as 

mudanças nas dimensões sociais, econômicas, políticas e ideológicas fizeram com 

que o currículo ganhasse importância e sofresse adaptações. Uma das mudanças 

significativas foi o agrupamento dos alunos.  

Essas informações também são corroboradas por Silva (2006, p. 4821): “nesse 

contexto, a educação mudava seu formato, passando de ensino individualizado para 

o ensino por meio de classes e tais classes precisavam seguir um determinado 

percurso com etapas previamente planejadas”.  

Ainda segundo Silva (2006, p. 4821):  
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[...] a educação por meio de classes mudava a relação entre docente 

e aluno. Na classe, os interesses eram mais diversos, exigiam outro 

nível de negociação e novas regras de conduta. Além disso, o modo 

de funcionamento da sociedade capitalista impunha novas demandas 

na formação daqueles que seriam responsáveis por organizar e 

operacionalizar esse novo modelo econômico. Então, o uso do 

currículo pôde organizar as atividades da escola e alinhá-la aos 

interesses econômicos, políticos e sociais da época.  

 

Não obstante, as mudanças sociais passaram a ocorrer de forma mais rápida, 

apareceram novas formas de produção, novos meios de comunicação, novos 

modelos de estrutura social, formatos diferentes no relacionamento entre o estado e 

a população, novas organizações sociais, dentre outros.  

No que tange ao contexto político, duas grandes correntes ideológicas passam 

a coexistir, capitalismo e socialismo, e a evolução desses dois sistemas polarizou as 

formas de pensar em duas grandes correntes. Com base nos fatos vivenciados nas 

últimas décadas e nos atuais sistemas de governo hoje existentes, pode-se dizer 

que o capitalismo teve maior êxito, passando a ser o modelo dominante.  

A partir daí inúmeras questões ligadas a economia, sociologia, política e 

educação, dentre outras, passaram a ser influenciadas de forma mais efetiva 

segundo a ótica capitalista. Essa questão importante, complexa e que permeia a 

realidade dos intelectuais, acadêmicos e, de forma direta e ou indireta, a vida de 

todas as pessoas não pode ficar de fora daquilo que a escola se propõe a discutir e, 

consequentemente, deve ser abarcada pelos currículos. Ademais, entende-se que a 

escola é uma organização que deve estar aberta ao relacionamento democrático 

com todos os estratos da sociedade.  

Porém, na prática, infelizmente esse relacionamento não tem sido igualitário e 

as classes economicamente privilegiadas conseguem aproveitar melhor as 

instituições de ensino. Nessas condições, a classe dominante, historicamente a 

principal favorecida, é um dos grandes empenhados em influenciar o currículo para 

que possa usá-lo a favor de seus interesses no processo de transmissão de 

conhecimento para as futuras gerações.  
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Ademais, isso é corroborado pelo fato de que a aplicação do currículo é feita 

por professores, gestores e outros funcionários da escola. Esses agentes, a maioria 

formadores de opinião junto aos alunos, conseguem influenciar de modo que o 

currículo e a cultura por ele estabelecida seja levada para fora da escola.   

Dessa forma, a educação formal, em todos seus níveis, seja nas instituições 

públicas ou privadas, passou a conviver com os conflitos desse modelo econômico, 

influenciados por ideologia, política, economia e outros interesses sociais.    

A literatura sobre currículo destaca a influência da classe dominante sobre os 

elementos curriculares durante o século XX, principalmente sobre o conteúdo a ser 

ensinado nas escolas (APPLE, 2008). Ademais, segundo Silva (2005, p. 21), “os 

professores de todas as épocas e locais sempre estiveram envolvidos com o 

currículo, antes mesmo do surgimento de uma palavra especializada como 

currículo”. Diante disso, pode-se entender com facilidade o poder que o currículo tem 

sobre o desenvolvimento da forma de pensar e de se posicionar do cidadão 

escolarizado.   

Esse entendimento pode ser corroborado por diversos autores, por exemplo, 

Silva (2006, p. 4822):  

A história do currículo é marcada por decisões básicas tomadas, por 

um lado, com o intuito de racionalizar, de forma administrativa, a 

gestão do currículo e de adequá-lo às exigências econômicas, 

sociais e culturais da época e, por outro, de elaborar uma crítica à 

escola capitalista e propor uma escola diferente seja na perspectiva 

socialista, seja na perspectiva antiautoritária.  

 

Ainda dentro desse resgate histórico, foi no século XX, que as instituições de 

ensino no Brasil passaram a ser mais fortes, decorrentes das necessidades sociais 

da época. No início do século XX, em um contexto de grandes transformações 

políticas e sociais nasceu o ensino superior no Brasil, conforme já relatado neste 

trabalho. No caso brasileiro, foi também nesse período que se iniciaram os primeiros 

questionamentos sobre currículo.   

De acordo com Lopes e Macedo (2010, p. 13), “as primeiras preocupações 

com currículo no Brasil datam dos anos 20. Desde então, até a década de 1980, 
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esse campo foi marcado pela transferência instrumental de teorizações americanas”.  

Nesse período, os modelos funcionalistas originários das escolas americanas eram 

viabilizados por acordos bilaterais fruto dos programas de ajuda à América Latina 

(Lopes e Macedo, 2010). 

A preocupação brasileira com estudos sobre o currículo pode ser confirmada 

pelas iniciativas do Ministério da Educação, MEC. Em 2007, esse órgão público 

responsável pela educação no Brasil patrocinou um estudo bastante amplo com o 

título de “Indagações Sobre Currículo”. Esse estudo trouxe em seu bojo um conjunto 

de obras de renomados educadores brasileiros, dentre os quais destacam-se: 

Antônio Flávio Barbosa Moreira, Cláudia de Oliveira Fernandes, Elvira Souza Lima, 

Miguel Gonzáles Arroyo e Nilma Lino Gomes.  

Esses autores, de uma forma muito abrangente, exploram por meio de seus 

textos as vertentes que compõem o Currículo, organizando-as em cinco temas: 

Currículo e desenvolvimento humano; Currículo e avaliação; Educandos e 

educadores, seus direitos e o currículo; Currículo, conhecimento e cultura; 

Diversidade e currículo.  

Apesar da riqueza de informações e das discussões apresentadas por essas 

obras publicadas no formato de caderno, os comentários de professores e diretores 

de escolas públicas que cursavam a disciplina de Tópicos Avançados em Currículo, 

obrigatória do programa de doutorado em Educação – Currículo na PUC-SP, no 

segundo semestre de 2012, eram de que, infelizmente, apesar desse material estar 

disponível nas escolas em que eles trabalhavam, muito pouco uso se fazia deles no 

cotidiano das escolas públicas de São Paulo.  

Mesmo se tratando da percepção isolada de um número pequeno de professores e 

diretores de escolas públicas da cidade de São Paulo, aproximadamente dez, eles 

relataram que tinham conhecimento de que isso ocorria também em outras escolas. 

Esse fato sugere que há pouco interesse por parte dos professores e gestores 

educacionais em aprofundar seus conhecimentos sobre currículo.   

Diante dessas informações, entende-se que, apesar do aumento dos estudos e 

discussões sobre currículo, fato comprovado pelas publicações de livros e de 

artigos, é necessário continuar com os esforços nesse sentido. É preciso disseminar 
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de forma mais eficiente a mensagem sobre o papel e a importância do currículo no 

ensino superior, de modo que haja melhoria no processo de ensino-aprendizagem e, 

especificamente neste caso, na formação profissional do administrador.   

 

3.2 O Conceito de currículo à luz da literatura 

A conceituação de currículo no mundo acadêmico, principalmente no ensino 

superior, objeto desta tese, está longe de ser consensual. Em função disso, 

entende-se ser necessário criar uma base conceitual que possa ancorar as 

discussões sobre currículo que ocorrem ao longo deste trabalho. Dessa forma, com 

base em autores consagrados no estudo de currículo, foram identificados aspectos 

conceituais que podem ser usados como referência para o entendimento daquilo 

que se propõe. 

Apesar do grande número de obras disponíveis sobre currículo, a escolha foi 

por José Gimeno Sacristán, autor com expressiva produção científica na área e um 

dos mais citados pelos trabalhos acadêmicos e pelos livros escritos sobre currículo. 

Segundo Grundy (1987) apud Sacristán (2000, p. 14), “O currículo não é um 

conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato 

que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência humana. É, 

antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas”. 

Ainda, de acordo com Sacristán (2000, p. 14), “Organizando as diversas 

definições, acepções e perspectivas, o currículo pode ser analisado a partir de cinco 

âmbitos formalmente diferenciados”: 

 ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a sociedade 

e a escola; 

 projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes 

aspectos, experiências, conteúdos, etc.; 

 expressão formal e material do projeto que deve apresentar, sob 

determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e suas 

sequências para abordá-lo, etc.; 

 currículo como um campo prático;  

 relaciona-se com aqueles que exercem um tipo de atividade 

discursivo- acadêmica e pesquisadora sobre esses temas. 
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Em uma publicação mais recente, Sacristán (2013, p. 17) apresenta o seguinte 

conceito:  

O conceito de currículo, desde seu uso inicial, representa a 

expressão e a proposta da organização dos segmentos e fragmentos 

dos conteúdos que o compõem; é uma espécie de ordenação ou 

partitura que articula os episódios isolados das ações, sem a qual 

esses ficariam desordenados, isolados entre si ou simplesmente 

justapostos, provocando uma aprendizagem fragmentada. 

 

Sacristán (2013) também afirma que o currículo a ensinar é uma seleção 

organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por sua vez, regularão a prática 

didática que se desenvolve durante a escolaridade.  

O currículo é assim “uma forma de representação que se constitui como 

sistema de regulação moral e de controle. Tanto é produto das relações de poder e 

identidades sociais, quanto seu determinante” (LOPES & MACEDO, 2010, p. 28), 

ilustrado na figura 3. 

Usando como referência King (1986) apud Sacristán (2000, p. 22), o significado 

do currículo é dado pelos seguintes contextos: 

a) um contexto de aula, no qual se encontra uma série de elementos, 

como livros, professores, conteúdos e alunos; 

b) um contexto pessoal e social, modelado pelas experiências que 

cada pessoa tem e que traz para a vida escolar, refletidas em 

aptidões, interesses, habilidades, etc., além do clima social que se 

produz no contexto de classe; 

c) um contexto histórico escolar, criado pelas formas passadas de se 

realizarem as experiências educativas que deram lugar a tradições 

introjetadas em forma de crenças, reflexos institucionais e pessoais, 

etc., porque cada prática curricular cria, de alguma forma, incidências 

nas que a sucederão; 

d) um contexto político, à medida que as relações dentro de classe 

refletem padrões de autoridade e poder, expressão de relações do 

mesmo tipo na sociedade exterior. 
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Figura 3. O poder regulador do currículo, junto com outras “invenções” 
Fonte: Sacristán (2013, p. 18). 

 

A reflexão sobre as ideias de Sacristán (2000) leva ao entendimento de que o 

currículo trata de um conjunto de elementos e não somente de uma matriz curricular, 

elemento que, geralmente, representa o currículo para muitos professores e 

gestores das instituições de ensino. Uma visão mais ampla sobre currículo, 

infelizmente, não é o que prevalece nas escolas.     

Nas investigações bibliográficas sobre o conceito de currículo é importante 

destacar o que o Conselho Federal de Educação3, antigo órgão oficial de educação, 

declara sobre esse elemento escolar. Segundo o CFE (Parecer 433/1993): 

O currículo não é apenas uma relação de disciplinas e carga horária. 

Deve ser entendido como uma dimensão mais ampla que contemple 

o relacionamento das organizações interessadas tais como: gestores 

da escola, professores, alunos, pais, empresas parceiras, órgãos 

reguladores etc. Ademais, deve ir além das práticas institucionais e 

pedagógicas da escola.   

 

Observando os conceitos apresentados, fica evidente que o currículo, diferente 

do que muitos professores, gestores e alunos entendem, trata de um conjunto mais 

                                                      
3
 Foi sucedido pelo Conselho Nacional de Educação por meio da Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995. 

O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação do 
Brasil (MEC), que atua na formulação e avaliação da política nacional de educação voltados ao ensino superior. 

Tudo o que 
em tese é 

ensinável e 
possível de 
aprender. 

Prática didática no 

contexto escolar.  

O ano ou grau: regulador dos 

conteúdos durante o período de 

ensinar ou aprender. 

O currículo: como solução 

reguladora dos conteúdos que 

serão ensinados e aprendidos. 

O método: esquema de 

atividade regulada reproduzível 

e transmissível.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_colegiado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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amplo de informações, padrões, cultura e regras, nas quais o processo acadêmico 

de uma escola se apoia e se subsidia para desenvolver-se.  

 Diante disto, amparado na literatura e com a intenção de contribuir aos 

estudos e entendimentos sobre currículo, propõe-se a seguir uma definição para 

currículo. Essa definição será usada como mote para as discussões propostas nas 

próximas etapas deste trabalho. Sendo assim, entende-se por currículo: 

Uma construção cultural realizada por mecanismos formais e informais, ocultos 

ou não, que têm como objetivo organizar e regular conteúdos, práticas e políticas 

educacionais. Ele comunica, controla e integra as ações pedagógicas, 

administrativas e humanas dos processos de ensino e aprendizagem. Deve ser 

dinâmico o suficiente para se ajustar as mudanças advindas do mundo moderno, 

formal e seguro para transmitir a proposta educacional de forma clara, de modo que 

todos possam entender seus papéis e colaborar com seus processos.     

 

3.3 O currículo no ensino superior 

Com base nas dimensões, componentes e possibilidades de organização 

curricular, sugere-se que, além dos componentes ligados ao conteúdo técnico 

específico, o currículo voltado ao ensino superior deve dar ao futuro profissional a 

condição de autonomia, fomentando nele a capacidade de inovar dentro de sua 

profissão e área de ação. Não obstante, deve desenvolver mecanismos que 

consigam promover nesses profissionais a capacidade de atender aos novos 

cenários socioeconômicos e desafios que estarão presentes no futuro.  

Nessa perspectiva, torna-se cada vez mais importante buscar o ensino de um 

conjunto de conhecimentos que dê ao aluno a condição de se transformar em um 

profissional com sólidos conhecimentos técnicos e experiências práticas, ser um 

cidadão capaz de colaborar com as dimensões socioambientais, econômicas e 

políticas da sua realidade local.  

Corroborando tais ideias, Campos (2010) destaca que a sociedade 

contemporânea tem apresentado mudanças rápidas que devem ser comtempladas 

pelos currículos. Para que isso ocorra, os responsáveis pelo planejamento e 



90 
 

implantação dos currículos devem estar atentos ao contexto social em que estão 

inseridos e levar isso em consideração durante o planejamento e aplicação dos 

currículos.  

De acordo com Sacristán (2007, p. 15-40): 

Os processos de globalização impactam a educação, pois incidem 

sobre as pessoas – maior individualismo, menor segurança social, 

novas formas de construção de identidades, sobre os conteúdos dos 

currículos – ampliação, diversificação e instabilidade dos saberes 

significativos e, sobre as formas de aprender – novos, poderosos e 

atrativos canais de circulação de informação fora do âmbito escolar. 

 

Esse autor ainda destaca que “a própria evolução do mercado de trabalho, com 

tecnologias de rápida implantação e obsolescência, exige para a força de trabalho 

uma formação básica geral mais polivalente que facilite sucessivas adaptações dos 

trabalhadores” (SACRISTÁN, 2000, p. 64).  

Dessa forma, acredita-se que, juntamente com o restante da sociedade, o 

ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, deve se adaptar a essa nova 

realidade. O professor, um dos principais atores desse processo, deve refletir sobre 

isso e buscar formas de adaptar-se.   

Nessa mesma perspectiva, Masetto (2012 a, p. 29) destaca que:  

A atitude do professor está mudando: do especialista que ensina, 

para o profissional da aprendizagem, aquele que incentiva e motiva o 

aprendiz. Se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o 

aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma 

ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue 

aos seus objetivos. 

 

Diante dessas constatações, é imprescindível que se busquem alternativas 

curriculares para tornar todo esse processo mais fácil de ser realizado na prática. 

Nesse sentido, o currículo tem a capacidade de associar um conjunto de princípios e 

metas do projeto educativo, possibilitando aos educadores discutirem e refletirem 

dentro da sala de aula. Dessa forma, ele pode ser o caminho mais fácil para mudar o 

status quo do atual ambiente escolar (LOS SANTOS apud CARVALHO, 2010).  



91 
 

Em outras palavras, o currículo tem de ser capaz de formalizar e comunicar de 

forma clara seu papel de entidade integradora. Em qualquer ambiente social, é 

comum os “altos e baixos” na motivação e satisfação das pessoas. Nesses 

momentos, um mote claro e conhecido por todos aqueles que fazem parte dos 

interesses do processo de ensino-aprendizagem, torna-se fundamental.  

Nessa mesma linha de pensamento, considera-se que o currículo do curso de 

bacharelado em Administração pode oferecer muitos elementos e recursos que 

contribuam efetivamente para a formação acadêmica e profissional do egresso. A 

seguir, apresentam-se algumas considerações que mostram como essa contribuição 

poderá ocorrer.  

O ensino superior no Brasil é realizado em sua maior parte por instituições 

privadas de ensino (INEP, 2014). Na grande maioria dos cursos, principalmente nas 

instituições privadas, a oferta de vagas é maior que a demanda. Esse fato, 

associado ao heterogêneo e, no geral, baixo nível educacional dos jovens pré-

universitários, colabora para criar grupos desiguais de estudantes dentro de uma 

mesma sala de aula.  

Essa heterogeneidade aumenta o desafio das instituições de ensino superior 

no processo de formação de egressos com bom nível acadêmico e profissional.  

Com base nestas considerações e noutras apresentadas sobre currículo, 

apresentam-se a seguir alguns aspectos nos quais espera-se que o currículo 

contribua durante a formação profissional do bacharel em Administração.  

a) Ser capaz de oferecer aos alunos um ambiente igualitário e democrático. 

  A heterogeneidade, desnivelamento, dos alunos pré-universitários em 

relação aos conhecimentos básicos necessários ao desenvolvimento das 

atividades de um curso superior é um aspecto ruim para o processo de 

ensino aprendizagem. Essa heterogeneidade pode ser reduzida por meio 

de programas de nivelamento em assuntos fundamentais, como cultura 

geral, matemática, português, inglês, informática e novas tecnologias de 

informação e comunicação.  



92 
 

Esses programas irão colaborar para que o currículo cumpra um de seus 

pressupostos, ou seja, extrapole o conteúdo técnico e alcance algo maior, 

o desenvolvimento humano como um todo. 

b) Fornecer ao aluno um conjunto de conteúdos da formação básica 

necessários à sua profissão e possibilitar a escolha de conteúdos e 

experiências práticas consideradas complementares. Ademais, deve 

garantir que tais conteúdos, práticas e experiências sejam cumpridos de 

maneira satisfatória. 

c) Sistematizar práticas pró-ativas que sejam capazes de resgatar os alunos 

que se atrasem, desmotivem ou tenham problemas de aprendizagem 

durante o trajeto. É sabido que as pessoas podem aprender e se envolver 

em ritmos e velocidades diferentes. Desse modo, é preciso resgatar 

aqueles que se perdem ao longo do caminho e motivá-los a recuperar o 

tempo perdido. Muitas vezes, uma conversa é suficiente para fazer com 

que a pessoa recupere novamente sua autoestima e consiga focar em 

seus objetivos maiores. No entanto, há situações em que o currículo deve, 

por exemplo, prever o uso de monitorias para algumas disciplinas. 

d) O currículo deve ir além dos conteúdos específicos voltados à formação 

profissional. De uma forma criativa e efetiva, dentro das limitações de 

carga horária disponível, deve, conforme enfatiza Arroyo (2007), ser capaz 

de propiciar o desenvolvimento humano pleno. Nesse sentido, deve-se 

propor o desenvolvimento de hábitos de pesquisa e convivência em áreas 

que extrapolam aquelas consideradas o “núcleo duro” do curso superior 

em questão.  

e) Fomentar a inclusão digital e convívio no cyber espaço. Desde a invenção 

da impressão gráfica, por Gutemberg em 1442, o homem não experimenta 

uma mudança tão grande nos meios de comunicação. Mesmo 

considerando as devidas proporções de época e recursos, a mudança 

atual parece ser bem maior porque  atinge um número maior de pessoas 

ao redor do mundo. Ademais, este público, impactado pelas novas 

tecnologias, pertence a praticamente todas as classes sociais. Sendo 
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assim, essa temática merece ser tratada com todo cuidado possível e deve 

ser ponto obrigatório em todos os currículos.  

f) Prever claramente mecanismos de avaliação para os processos que 

formaliza, ou seja, ir além da avaliação dos alunos e professores. Segundo 

Oliveira (2015), não há planejamento sem que haja avaliação e controle. 

Portanto, sendo o currículo fruto de um processo de planejamento e 

também com grande alcance, é necessário que contemple formas de 

avaliar sua própria eficiência ao longo do tempo. Nesta perspectiva, 

conforme destacaram Fernandes e Freitas (2007), a avaliação deve 

extrapolar o processo da aprendizagem dos estudantes e atingir também a 

escola e o sistema escolar como um todo. Essa avaliação deve ter o 

propósito da correção de desvios e de melhorias dos processos que ele 

contempla, deixando de lado o aspecto punitivo que muitas avaliações 

preconizam. 

g) Prever e apontar mecanismos para lidar com a diversidade cada vez mais 

presente nos ambientes escolares e em seus stakeholders4. Diversidade é 

um dos aspectos indicados para ser trabalhado nos currículos. Por se 

tratar de um tema que pode ter um escopo muito amplo, devemos, 

segundo Gomes (2007), ter clareza sobre a concepção de educação que 

queremos fazer, pois a diversidade faz parte da espécie humana, que, em 

função de suas experiências, são seres únicos no que diz respeito a sua 

personalidade e forma de perceber o ambiente que os cerca. Sendo assim, 

o ensino superior deve estar atento a isso na formação de seus egressos, 

porque esse aspecto impactará de forma significativa sua vida profissional. 

h) Formalizar programas de formação de professores e gestores 

educacionais. Conforme relata Malta (2012) apud Sacristán (2007), apesar 

dos textos do currículo terem uma enorme importância, eles possuem valor 

operativo limitado, necessitam de pessoas preparadas para interpretá-lo e 

aplicar corretamente o que nele está escrito. Não se deve dar uma 

                                                      
4
 Pessoas ou organizações que possuem algum tipo de interesse, podendo influenciar ou ser influenciado pela 

escola. 
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importância demasiada ao texto e esquecer de que é necessário condições 

e agentes para executá-lo.  

i) Contemplar as questões éticas. Essas questões vêm perdendo espaço nos 

currículos tecnicistas do ensino superior e precisam ser resgatadas com 

urgência, pois, conforme Ponce (2009, p. 4), “a nova ordem 

socioeconômica estimula o consumismo e o individualismo, que vai a 

limites extremos, gerando instabilidade constante e agressividade”. Diante 

disso, o ensino superior pode ajudar no desenvolvimento dessa 

consciência ética de modo que o jovem profissional reflita sobre o seu 

papel perante a sociedade. 

 

A partir desses aspectos apresentados como importantes, entende-se que é 

um grande desafio identificar de forma precisa o que o currículo do bacharelado em 

Administração, objeto de pesquisa desta tese, deve oferecer aos seus alunos e 

professores. Corroborando Ponce (2009), a identificação desses parâmetros 

depende de algumas considerações: o que se compreende por escola, que tipo de 

profissionais se quer formar no ensino superior e o que se deseja para o futuro dos 

egressos.  

Com essas considerações, pode-se iniciar uma resposta para aquilo que o 

currículo deve conter. No caso do ensino superior, sobretudo, no bacharelado em 

Administração, torna-se mais fácil quando se consegue delimitar o escopo do curso, 

os interesses e recursos da escola envolvida.  

Entretanto, não se deve esquecer que os projetos educacionais estão 

contextualizados em cenários com limitação de recursos e, por isso, educadores, 

educandos e demais atores desse processo devem exercitar sua criatividade, 

buscando extrapolar os conteúdos técnicos. Ademais, não se deve esquecer ainda 

que muitas práticas e conteúdos aprendidos provavelmente mudarão no futuro, 

porém a forma de agir, a vontade de aprender, o respeito às pessoas, às 

organizações e ao meio ambiente deverão permanecer sempre.    
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3.4 Componentes do Currículo 

Conforme as definições apresentadas por Sacristán (2000 e 2013) e também 

as de outros autores que estudam currículo, inclusive órgãos reguladores da 

educação no Brasil (CFE, 1993), o currículo possui uma amplitude e uma densidade 

que extrapolam a matriz curricular. Dessa forma, quando se propõe estudar 

currículo, é fundamental que se identifique quais são os componentes curriculares, 

além de seu elemento mais “emblemático”, a matriz ou grade curricular. Ademais, 

também é fundamental o entendimento de como todos os elementos que constituem 

o currículo se relacionam com recursos das escolas, principalmente os professores, 

alunos, gestores acadêmicos, gestores administrativos, dentre outros. 

Então, considera-se que currículo é composto por um conjunto de elementos 

com muitas dimensões que se integram e interagem entre si. Essa perspectiva é 

corroborada por Sacristán (2000), que aponta ser o currículo influenciado por vários 

elementos do sistema escolar: professores, alunos e todos que fazem parte de um 

complexo e dinâmico processo social. Neste contexto, o conjunto pode ser 

entendido como um conjunto funcionando na forma de um sistema aberto.   

Para esclarecer e amparar essa linha de raciocínio, apresenta-se a seguir, com 

base na literatura, algumas considerações baseadas na Teoria Geral dos Sistemas.   

De acordo com Lieber (2001, p. 2), um sistema pode ser definido como:  

Uma "coleção de entidades" ou coisas, relacionadas ou conectadas 

de tal modo que "formam uma unidade ou um todo", ou que 

"propiciem a consecução de algum fim lógico a partir dessas 

interações conjuntas". Cada componente se relaciona pelo menos 

com alguns outros, direta ou indiretamente, de modo mais ou menos 

estável, dentro de um determinado período de tempo, formando uma 

rede causal. As entidades podem ser pessoas, máquinas, objetos, 

informações ou mesmo outro sistema, no caso, subsistema. Essas 

mesmas podem ser inerentes (internas) ao sistema ou transientes 

(em movimento) a ele. O sistema estabelece uma fronteira (fig.04) e 

tudo que é externo a ele é chamado de meio ambiente do sistema. 
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Figura 4. Modelo geral de sistema 
Fonte: Lieber (2001, p. 9). 

 

 

Conforme ilustrado na figura 4, o sistema possui alguns constituintes que 

estabelecem uma conexão entre si. As entidades ou subsistemas se conectam para 

formar a estrutura do sistema. Essas ligações formam as interfaces do sistema, as 

quais podem ser mais ou menos rígidas no que diz respeito às trocas que 

proporcionam.  

Os sistemas sociais, como é o caso do sistema escolar, podem ser 

considerados sistemas semiabertos em função de suas características, vide quadro 

05. Os sistemas desse tipo trabalham com uma forte interação com o meio externo e 

são instáveis, podendo mudar para se adaptar a determinadas condições. Como 

usam a informação como input, necessitam de constante reorganização. Problemas 

como tamanho, cultura organizacional, sistemas de informação e comunicação, 

tecnologia, interesses pessoais, agendas, dentre outros, podem determinar pouca 

troca, fazendo com que ocorra ineficiência.    
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Quadro 5. Tipos de Sistemas (arquétipos) e suas características 

 
Características 
 

 
Tipos de sistema de acordo com o processo 

 
 Fechado Semi-Aberto Semi-aberto ou 

cibernético 

Arquétipo Mecânico Orgânico Sociocultural 

Natureza Auto-contido Auto-organizado Adaptativo 

Interação: 
   - Com ambiente 
 
 
   - Entre entidades 

 
Rara 
 
 
Estáveis, 
previsíveis. 

 
Intensa, necessária, 
seletiva. 
 
Mutáveis, menos previ-
síveis. 

 
Processamento, 
intencional. 
 
Instáveis, precipitantes. 

Estruturação Maior Menor Fluida 
Alterada ou recriada. 

Operação 
 

Estruturada, 
rotineira 

Menos estruturada, 
pouco rotineira 

Morfogênica 

Entrada / Saída 
 

Conhecidas 
 

Conhecidas + 
desconhecidas 

Conhecidas + 
desconhecidas 

Viabilidade 
Estado mais pro-vável 

Equilíbrio 
Busca de organi-
zação mínima. 

Homeostase 
Variação sob estrutura 
geneticamente dada. 

Transformação 
Instável, reelaborando 
as estruturas. 

Realimentação Ausente Presente. Complexa. 

Maior dependência Espaço, tempo, 
energia. 

Informação + energia. Informação. 

Destino 
 

Decadência 
 
 
Aumento da en-
tropia 

Mudanças nas entida-
des/interações. 
 
Redução da entropia. 

Mudanças nas 
estruturas 
 
Reorganização. 

Fonte: Lieber (2001, p. 13). 

 

Além do conceito geral, dos componentes estruturais e dos tipos de sistemas, 

entende-se ser necessário apresentar um conceito para abordagem sistêmica. Essa 

abordagem, segundo Boulding apud Lieber (2001, p. 8), pode ser entendida como:  

Uma maneira de como pensar sobre o trabalho de gerenciar. Ela 

fornece uma estrutura para visualizar fatores ambientais internos e 

externos como um todo integrado [...]. Os conceitos sistêmicos criam 

uma maneira de pensar a qual, de um lado, ajuda o gerente a 

reconhecer a natureza de problemas complexos e, por isso, ajuda a 

operar dentro do meio ambiente percebido [...]. Mas é importante 

reconhecer que os sistemas empresariais são uma parte de sistemas 

maiores [...] (e) estão num constante estado de mudança - eles são 

criados, operados, revisados e, frequentemente, eliminados. 
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Nota-se que os conceitos apresentados pela teoria dos sistemas são 

congruentes ao que propõe Sacristán (2000). Segundo esse autor, o currículo pode 

ser entendido como um conjunto de subsistemas, pois, ao mesmo tempo que são 

autônomos, esses subsistemas geram forças que interferem em todo sistema 

educativo. 

O currículo faz parte, na realidade, de múltiplos tipos de práticas que 

não podem reduzir-se unicamente à prática pedagógica de ensino; 

ações que são de ordem política, administrativa, de supervisão, de 

produção de meios, de criação intelectual, de avaliação etc., e que, 

enquanto são subsistemas em parte autônomos e em parte 

interdependentes, geram forças diversas que incidem na ação 

pedagógica, SACRISTÁN (2000, p. 22). 

 

Para Sacristán (2000), o currículo pode ser entendido como um sistema de 

práticas pedagógicas que sofre influências de oito subsistemas. Tais subsistemas 

interagem entre si, devendo, por isso, ser considerados e administrados de forma a 

propiciar relações sinérgicas à escola e ao aprendizado. Os argumentos 

apresentados pela teoria dos sistemas e pelo próprio Sacristán confirmam o 

entendimento de que o currículo, como estrutura social, deve ser analisado como 

algo dinâmico e complexo.  

Dessa forma, estudá-lo, planejá-lo, e, principalmente, executá-lo com vistas ao 

bom desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem requer uma 

percepção e, principalmente, uma ação abrangente, conforme pressupõe a teoria 

dos sistemas.  

No caso do curso de bacharelado em Administração, o currículo deve 

considerar que os conteúdos, dinâmicas e processos pelos quais o egresso irá se 

deparar na vida profissional são, por sua natureza social, bastante mutáveis. 

A seguir, apresenta-se o sistema curricular proposto por Sacristán, e os 

significados de cada um dos elementos, subsistemas, que o compõem. 

  A figura 05 ilustra, de forma sintética, essas relações:  
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                                                SISTEMA SOCIAL 

 

Figura 5. Sistema Curricular 
Fonte: Sacristán (2000, p. 23). 

 
 

Para facilitar o entendimento do sistema curricular proposto por Sacristán 

(2000, p. 23-24), expõe-se o significado que esse autor dá para cada um desses oito 

subsistemas.  

1. Políticas e gestão administrativa: os administradores da escola, 

por exemplo, Reitor, Coordenadores e Supervisores Pedagógicos, 

influenciam de forma direta e indireta no currículo dela. Isso ocorre 

porque as influências nas decisões sobre o currículo ocorrem sob a 

supervisão e a orientação desses administradores. 

2. Participação social e controle: todas as instituições têm uma 

burocracia de controle exercida por gestores e pelos conselhos 

acadêmicos, como, por exemplo, no ensino superior, núcleo docente 

estruturante e Conselho Universitário. 

3. Ordenação do sistema educativo: os currículos apresentam 

estrutura em níveis, ciclos e modalidades ou especialidades. Essa 

organização influencia diretamente a forma com que o currículo se 

desenvolve. 

4. Produção de meios: materiais didáticos, como livros, e outros 

recursos didáticos pedagógicos, como biblioteca, laboratórios de 
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informática e monitoria, dentre outros, influenciam diretamente no 

desenvolvimento do currículo. 

5. Criação cultural e científica: a forma com que o currículo se propõe 

a abarcar as diferentes áreas da cultura e as formas de relação 

estabelecidas com elas irão, de modo direto e indireto, influenciar o 

desenvolvimento do currículo. A produção científica em diferentes 

níveis, que dependem da política institucional, no caso do ensino 

superior, influencia em maior ou menor grau o desenvolvimento do 

currículo. 

6. Formadores, especialistas e pesquisadores em educação: um 

processo de formação de professores cria linguagens, tradições e 

promove a disseminação de práticas pedagógicas que irão 

influenciar no currículo em curso. 

7. Inovação: a renovação qualitativa da prática e/ou a criação de 

novos materiais e desenvolvimento de processos que influenciam o 

desenvolvimento do currículo. 

8. Prática-pedagógica: são os processos usados para a aplicação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

Conforme ilustra a figura 05, os subsistemas que compõem o currículo devem 

interagir entre si. A importância dessas inter-relações é ressaltada por Sacristán 

(2000, p. 26):  

Esses subsistemas apontados mantêm relações de determinação 

recíproca entre si, de força distinta, segundo os casos. O conjunto 

dessas inter-relações constitui o sistema curricular [...]. Nesse 

conjunto de interações o currículo se configura como objeto, e 

através das práticas concretas dentro do sistema geral e dos 

subsistemas parciais pode-se observar as funções que cumpre e os 

significados reais que adota. 

 

Ainda com o propósito de desmitificar o currículo, Sacristán (2013) identifica as 

dimensões que regulam o currículo e também o organiza.  

Ele chama a atenção para o caráter regulatório e estruturante dessas 

dimensões.  O quadro 06 a seguir sintetiza tais dimensões. 

A seguir, apresenta-se uma síntese dos elementos e dimensões que regulam o 

currículo. 
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Quadro 6. Dimensões que regulam o currículo 

1. Dimensões ou aspectos estruturais do 

currículo: a ordem pela qual ele é 

estabelecido 

            Elementos e aspectos 

         estruturados ou afetados 

 

- Divisões do tempo: 

Anos ou cursos da escolaridade sequenciados. 

Horário semanal repetido ciclicamente. 

Horário diário, em parte, repetido ciclicamente. 

Concepções do tempo. 

 

- Delimitação e organização dos conteúdos;  

Acessibilidade e fontes de onde a informação 

pode ser obtida. 

Demarcação do que se pode e se deve 

aprender  

Organização em disciplinas e outras formas de 

classificação dos conteúdos. 

A ordem da sequência de conteúdos 

Permeabilidade das fronteiras entre os 

territórios demarcados. 

Itinerários de progressão nos conteúdos e no 

tempo. 

Opções epistêmicas sobre o conhecimento. 

Sistemas e mecanismos de avaliação das 

aprendizagens. 

 

 

    Tempo de aprender, tempo livre etc. 

   Tempo de ensinar. 

    

 

 

 

    Conhecimentos e saberes valorizados. 

    

    Atividades possíveis de ensinar ou    

    transmissoras em geral. 

   

    Atividades possíveis e prováveis de 

    aprendizagem e seus resultados. 

    Comportamentos tolerados e  

    estimulados. 

      Linha e ritmo de progresso. 

      Identidade e especialização dos 

      professores. 

      Orientação do desenvolvimento das 

      pessoas. 

2.Outros elementos e agentes 

O espaço escolar. 

Classificações dos alunos. 

Clima social. Regras de comportamento. 

O método como ordem das ações. 

Relações verticais / horizontais. 

Sistemas de avaliação e controle não 

curriculares. 

Ideologias, filosofias e outras abordagens dos 

processos de ensinar. 

 

  Fonte: Sacristán (2013, p. 21).  

 

Finalmente, pode-se constatar que o currículo como um sistema deve possuir 

um ordenamento para os seus elementos. No caso do ensino superior, este 

ordenamento é administrado pelo coordenador de curso e deve ser respeitado pelos 

demais participantes, professores e alunos, para que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra com eficiência.  
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3.5 Organização do Currículo 

Segundo Sacristán (2000), os componentes curriculares são elementos e 

dimensões de naturezas diversas que devem ser abarcados pelo currículo. Entre 

eles, destacam-se as características geográficas locais, os recursos disponíveis pela 

escola, as características institucionais ligadas à sua missão, visão e valores e, 

ainda, o perfil do egresso que se pretende formar. Quando se acrescentam a isso as 

dimensões tempo e espaço, percebe-se que o trabalho de organização curricular 

não é algo trivial.  

Com base nessas considerações, a organização do currículo de um curso 

voltado ao ensino superior deve ser entendida como uma atividade complexa que 

necessita, para atingir seus objetivos, ser realizada por pessoas com características 

especiais, tais como: boa formação na área pedagógica e de gestão acadêmica, 

conhecimento da cultura, da política institucional e das práticas profissionais que 

envolvem a formação profissional. Ademais, deve-se também ter clareza em relação 

ao perfil do egresso que a instituição se propõe formar.   

Diante desses “pré-requisitos”, organizar um currículo é uma tarefa importante 

e complexa. Portanto, requer grande atenção por parte dos responsáveis pelo 

processo educativo. Além disso, não se deve perder de vista que, apesar da 

complexidade, o currículo deve ter a capacidade de comunicar de maneira fácil e 

inequívoca seus propósitos porque somente dessa forma poderá ser levado a cabo 

e atingir seus objetivos. Para que isso aconteça, sua estrutura e forma devem estar 

adequadamente construídas.  

Uma análise da literatura sobre organização curricular ajuda a entender 

algumas questões e desafios que envolvem essa área. Um dos desafios consiste no 

fato desse processo, constituído por etapas estruturadas e lógicas ser relativamente 

novo no âmbito escolar. Essa informação é corroborada por Linuesa (2013, p. 226): 

“o processo de elaboração de currículo é uma atividade relativamente recente no 

âmbito educacional”.  

Ainda, segundo Linuesa (2013, p. 227-228), “a elaboração de um projeto 

curricular não deve perder de vista três perguntas: ‘que fins buscamos?; qual cultura 

selecionamos?; como pensamos realizar a prática? ’ ”. 



103 
 

Para conhecer um pouco mais da visão dessa autora sobre currículo, pode-se 

recorrer à análise da definição que ela apresenta para currículo:  

O projeto curricular é configurado como um conjunto de reflexões, 

propostas, prescrições e previsões para a ação, mas esses 

elementos têm outras leituras e interpretações diferentes.   Se 

entendermos o currículo como uma tecnologia, o planejamento e o 

projeto curricular serão uma atividade essencialmente técnica, um 

modelo perfeitamente ordenado, formalizado, racional e fechado ao 

qual tudo deverá se enquadrar, tornando-se um modelo de gestão 

científico, ao estilo taylorista de gestão empresarial (LINUESA, 

2013, p. 227). 

 

Nota-se que ela chama a atenção para a natureza multidimensional da 

educação e, em função disso, as considerações que o currículo deve expressar. 

Dessa forma, o currículo deve contemplar também aspectos sociais, pessoais, 

ideológicos, etc. Sendo feito com tais considerações, esse processo torna-se distinto 

daquele voltado à gestão empresarial, cujo objetivo principal é o lucro.  

Linuesa (2013) também discute as formas de elaboração do currículo, 

mostrando os elementos que devem compô-lo. Segundo essa autora, o processo de 

planejamento do currículo pode ser expresso pela definição dada por “Um currículo é 

uma tentativa de comunicar os princípios e as características essenciais de um 

propósito educacional de tal forma que permaneça aberto à discussão e à crítica, e 

possa ser levado efetivamente à prática” (STENHOUSE, 1984 apud LINUESA, 2013, 

p. 235). 

A seguir, com base na proposta de Linuesa (2013), apresenta-se o quadro 07, 

no qual se sintetiza uma série de atividades que implicarão o aparecimento dos 

componentes necessários ao currículo. Percebe-se, pelo conjunto de componentes 

que o quadro contém, que a autora ratifica aquilo que já foi citado nesta tese, ou 

seja, o currículo é muito mais que uma matriz curricular, contém a indicação de um 

conjunto de práticas que levam em consideração dimensões que extrapolam a sala 

de aula e a escola. 

Desta forma, quando se compara a literatura que trata dos componentes 

curriculares, mais especificamente das dimensões e processos necessários à 

elaboração do currículo, versus Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
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bacharelado em Administração, nota-se que tal literatura traz os temas de forma 

mais detalhada, procurando sempre aprofundar a discussão. As DCN, pela sua 

natureza normativa, são mais objetivas e sintéticas.  

Apesar de possuir uma abordagem diferente, as DCN são congruentes com os 

pressupostos literários específicos do currículo.  

 

Quadro 7. Modelo Processual e os Componentes Curriculares 

1. Considerações para abordar no Planejamento 
 
- O perfil institucional 
- Reflexão sobre a prática 
- Conhecimentos e experiências dos alunos 
- Previsão de consequências possíveis 
- Análise de limitações 
- Conteúdos e  atividades como elementos fundamentais do currículo 
- Diversidade de materiais e exemplos 
- Recursos necessários 
- Trabalho em equipe 
 

2. Âmbito das Administrações  
 
- Selecionar objetivos gerais do sistema 
- Selecionar a cultura escolar 
- Estabelecer áreas de conteúdos 
- Estabelecer o que seria opcional 
- Criar uma política de materiais 
 

3. Âmbito do Centro Educacional 
 
- Linhas metodológicas 
- Atividades gerais 
- Selecionar e coordenar conteúdos 
- Decidir a oferta de opções 
- Estabelecer critérios de avaliação 
- Decidir como se fará o agrupamento dos alunos 
- Estabelecer o uso de espaços e do tempo 
- Avaliação da instituição de educação 
 

4. Âmbito da Aula 

- Reflexões sobre os objetivos e fins 
- Seleção, organização e sequenciação dos conteúdos 
- Seleção de tarefas ou atividades 
- Seleção de materiais e recursos 
- Adequação e organização de espaços e tempos 
- Avaliação, seleção de técnicas, do que será avaliado, em que momento etc. 
 

Fonte: Linuesa, 2013, p. 236-241. Adaptado pelo autor.  
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Então, para contribuir com essa discussão e corroborar com aquilo que propõe 

Linuesa (2013), apresenta-se a seguir uma definição da literatura técnica sobre 

currículo, que expressa de forma mais pragmática o significado de organização 

curricular. Gomes (2013, p. 46) apresenta uma definição detalhada, indicando a 

natureza prescritiva do currículo. 

Tecnicamente a organização curricular reflete o conjunto de 

componentes curriculares do curso, bem como das demais 

atividades acadêmicas necessárias para a formação do profissional 

desejado. Desse modo, deve proporcionar uma visão geral, proceder 

à apresentação do currículo do curso coerente com as diretrizes 

curriculares nacionais aprovadas para o curso, o projeto pedagógico 

proposto e coerência com os objetivos do curso, o perfil 

profissiográfico do egresso, as habilidades e competências 

requeridas do aluno. Explicitar a fundamentação teórica, os princípios 

curriculares (epistemológico, metodológico e profissionalizante), a 

articulação das disciplinas e sua interdisciplinaridade. Explicitar os 

eixos curriculares, se houver (eixos temáticos, complementares, 

etc.). Explicitar os aspectos de flexibilidade e interdisciplinaridade. 

 

Consonante ao tema, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

graduação do bacharelado em Administração, CNE (2005, p. 01), em seu Art. 1º, 

Parágrafo 1º, discorre sobre os elementos estruturais do currículo e informa que o 

projeto pedagógico deverá, entre outras coisas, expressar de forma clara os 

seguintes elementos estruturais:  

I -  objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucionais, política, geográfica e social; 

II -   condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III -  cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do  

curso; 

IV -  formas de realização da interdisciplinaridade; 

V -  modos de integração entre teoria e prática; 

VI -  formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII -  modos de integração entre graduação e pós-graduação, 

quando houver; 

VIII -  incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para iniciação 

científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes formas e condições de 

realização, observado o respectivo regulamento; 

X -  concepção e composição das atividades complementares; e,  
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XI -  inclusão opcional de trabalho de curso sobre as modalidades 

de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de 

atividades centradas em área teórico-prática ou de formação 

profissional, na  forma como estabelecer o regulamento próprio.  

 

Finalmente, pode-se fazer um comparativo que mostra, de fato, que, do ponto de 

vista processual, tanto as DCN como a literatura sobre currículo consultada neste 

trabalho apresentam subsídios para construção ou análise de um currículo. A justificativa 

para isso é que ambas apresentam de forma organizada os elementos que são 

imprescindíveis aos processos de comunicação, controle e integração do currículo.  

Sendo assim, aqueles que vão lidar com um determinado currículo terão 

maiores chances de êxito se levarem em conta essas informações. 

É importante ressaltar ainda que, mesmo com a natureza multidisciplinar e do 

comportamento de sistema aberto, o currículo pode ser trabalhado sob a ótica 

processual. O quadro 07 apresenta uma sequência de etapas que apoiam essa 

afirmativa e deixa claro que, independentemente das especificidades que um 

determinado currículo possa ter, quando se estabelece ordem lógica entre seus 

elementos criam-se condições para que os objetivos sejam alcançados.  

 

3.6 Inovação do Currículo 

O termo inovação, antes mais comum na pesquisa de alta tecnologia, de uns 

tempos para cá passou a fazer parte das rodas de discussões empresariais e 

acadêmicas, em vários setores da economia, nos diversos estratos sociais.  

Inovar passou a ser uma demanda decorrente do processo de globalização, 

cada vez mais acelerado, amparado por formas de comunicação instantâneas e 

globais. Constata-se, pelos meios de comunicação, que as organizações sociais que 

apresentam sucesso em suas empreitadas o fazem por meio da inovação.  

As instituições escolares, dentre elas as de ensino superior, não podem 

desconsiderar esse aspecto se quiserem de fato formar egressos alinhados com os 

anseios da sociedade em que se inserem. Por isso, devem ficar atentas a este fato 

quando da elaboração dos currículos.  
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Mas o que significa inovar? O significado do termo inovação vem da palavra inovar, 

que segundo o dicionário eletrônico Houaiss (2014) é “introduzir novidade; fazer algo como 

não era feito antes”; nesse contexto, ainda segundo o Houaiss, o significado de inovação é 

uma ação ou efeito de inovar ou ainda, “aquilo que é novo, coisa nova, novidade”.  

Uma investigação do tema na literatura voltada à educação mostra um pouco 

do que os especialistas dessa área, especificamente de inovação curricular, 

acreditam ser inovação.  

Entre as definições, destacam-se Masetto (2004, p. 197), que define inovação 

como “um conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da 

organização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por 

reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da educação superior”. 

Para outro estudioso dessa área, a inovação na escola situa-se em dois 

campos, um relativo aos conceitos e outro à sua aplicação prática. Trata-se de um 

processo amplo, capaz de modificar todas as estruturas significativas da escola. É 

vinculada às dimensões sociológicas, ideológicas, epistemológicas, administrativas e 

operacionais da escola (HERNÁNDEZ, 2000).  

Os implementadores da inovação escolar devem considerar as conexões entre 

essas dimensões. Para estes dois pesquisadores, toda inovação está condicionada 

ao contexto em que surge e afeta a escola em todas as suas dimensões. 

Por opção, foram elencados treze elementos em cada uma das obras 

avaliadas, porém, outros elementos podem emergir delas. Isso dependerá das 

considerações, concepções e propósito que o leitor possuir. Esses elementos 

identificados estão organizados no quadro 08, a seguir. 

Hernández (2000) faz uma análise com base no ensino fundamental e médio 

enquanto Masetto (2012 b) discute inovação para o ensino superior. A análise do quadro 

permite verificar que ambos consideram inovação como um processo bastante amplo, 

que envolve todas as áreas de uma instituição de ensino, e que surge dentro de um 

contexto social e histórico.  Eles destacam o fato de que os professores, gestores, 

funcionários e alunos devem absorver a ideia em sua plenitude.   

Entende-se ainda que, nas obras consultadas dos referidos autores, a 

amplitude apresentada por Masetto é maior porque ele considera aspectos 



108 
 

provocados pelas mudanças do mundo contemporâneo, como as novas tecnologias 

de informação e comunicação e outros elementos do macro ambiente. Ademais, 

Masetto (2012 b) também considera o contexto de atuação da universidade na 

contemporaneidade, destacando documentos que normatizam as regras acadêmicas 

das Instituições de Ensino Superior, como PDI, PPC e Gestão de Projetos. Assim 

como Hernández (2000), ambos apontam como fundamental a necessidade de 

formação dos professores para que eles possam se alinhar com as propostas de 

inovação no ensino. 

Desta forma, os pressupostos considerados por estes autores serão usados como 

referências durante a análise dos dados que a pesquisa da tese se propõe a realizar.  

Quadro 8. Considerações sobre Inovação no Ensino – Perspectivas de Hernandez e Masetto 

Inovação no Ensino (Fundamental e Médio), 

segundo Fernando Hernández (2000) 

Inovação no Ensino Superior, segundo 

Marcos T. Masetto (2012 b) 

1 - Inovação nunca começa do zero, está 
condicionada ao contexto em que surge, ou seja, sua 
origem; 
2 - Envolve todas as éreas da escola (pedagógica, 
administrativa, infraestrutura); 
3 - Apoiado e impulsionado por professores, 
coordenadores e administração; 
4 -  Inovação modifica concepções e organizações 
curriculares como resultado das decisões do grupo, 
formas de ensinar e aprender, materiais curriculares, 
processo de avaliação e técnicas avaliativas, 
orientação e acompanhamento dos alunos; 
5 - A inovação terá mais chances de sucesso se partir 
dos professores e se vier responder às suas 
necessidades; 
6 - É fundamental a participação da administração 
superior; 
7 - Inovação escolar dependerá de um grupo 
impulsionador, geralmente os professores, 
funcionários e administradores da instituição; 
8 - Formação de professores; 
9 - Promover a alfabetização científica e preparar 
indivíduo para atuar de forma mais efetiva em uma 
sociedade cada vez mais tecnificada; 
10 - Toda inovação ajuda o aluno a ser consciente de 
seu processo de aprendizagem; 
11 - A inovação exige um referencial teórico 
atualizado vinculado à prática dela; 
12 - A inovação pressupõe, para os alunos, a 
experiência de confrontar suas atividades e 
elaborações individuais com as contribuições feitas 
por todo o grupo; 
13 - A inovação propicia o reconhecimento da 
diversidade existente na sala de aula. 

1 - Inovações são provocadas no Ensino 
Superior em função das mudanças na 
sociedade contemporânea, destaque para 
novas tecnologias e formas de 
comunicação; 
2 - Envolvimento e comprometimento com 
o projeto (Administração e Professores); 
3 - Gestão como mediadora das 
ações/interações necessárias; 
4 - Participação efetiva dos professores na 
identificação / diagnóstico, conforme 
exigências sociais /profissionais; 
5 - Formação dos professores, alinhados 
ao projeto da escola; 
6 - Articulação do projeto com a 
comunidade. (parcerias, estágios); 
7 - Adequação de normas, procedimentos e 
processos acadêmicos; 
8 - Suporte institucional e financeiro para 
prover infraestrutura; 
9 - Adequação, com participação dos 
professores, em sistema de avaliação 
alinhado ao projeto; 
10 - Gestão do tempo (institucional, 
político, pedagógico), respeitando o 
andamento do projeto; 
11 - Evitar/Eliminar atitudes de 
autoritarismo; 
12 - Evitar/Eliminar atitudes de Laissez-
faire; 
13 - Evitar/Eliminar atitudes de omissão;  
 

Fonte: Hernández (2000) e Masetto (2012 b). Adaptado pelo autor.  
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Finalizando este capítulo, pode-se elencar algumas considerações: 

Buscou-se discutir temas que envolvem o currículo e que são fundamentais 

para subsidiar o trabalho desta tese. Nesse contexto, apesar da grande amplitude e 

do grande volume de literatura disponível sobre o assunto, buscou-se colocar o foco 

em trabalhos que, em nosso entendimento, são mais profícuos ao estudo de 

currículos voltados ao ensino superior.  

Ao final da análise dos seis temas, subcapítulos que foram elencados, pode-se 

concluir que há muita informação útil aos trabalhos de melhoria da gestão dos 

currículos do ensino superior.   

Algumas dessas informações parecem estar mais “cristalizadas”, como é o 

caso de Componentes Curriculares e Organização do Currículo. Nesses casos, os 

órgãos reguladores como o MEC estipulam diretrizes e normas que estão 

congruentes com a literatura especializada e podem ser seguidas pelas instituições 

de ensino, ajudando-as em seus processos de planejamento curricular. 

Por outro lado, algumas informações ainda estão em fase de desenvolvimento 

e, por isso, não são fáceis de serem operacionalizadas, requerem estudos voltados 

a nossa realidade, caso da Inovação em Currículo.  

Não obstante, considera-se também que esses conhecimentos se apresentam 

como instrumento que podem subsidiar o desenvolvimento dos currículos do ensino 

superior brasileiro. No entanto, os gestores dessa área parecem encontrar 

dificuldades para usar tais conhecimentos.  

Uma das formas de aumentar o uso destas informações é torná-las mais 

acessíveis, seja organizando e sistematizando para realidades específicas ou 

colocando-as em uma linguagem mais familiar aos gestores de determinadas áreas, 

caso do bacharelado em Administração, propósito desta tese.  

Contudo, este capítulo, além de subsidiar a tese, pode, especificamente, ajudar 

gestores dos cursos de administração para que tenham um melhor entendimento 

sobre os componentes e organização curricular e, a partir daí, buscarem melhorar 

suas realidades.   
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CAPÍTULO 4 – ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA  

 

 

4.1 Natureza da Pesquisa 

A pesquisa tem natureza predominantemente qualitativa porque se baseia no 

propósito de extrair informações por meio da interpretação dos fenômenos. Com 

base em Sampieri et all (2006), pode-se dizer que o trabalho não apresenta uma 

abordagem quantitativa porque, nesse caso, não se busca extrair dos dados, 

informações e significados por meio de medidas matemáticas ou estatísticas.  

Por causa da natureza qualitativa do trabalho, discorre-se a seguir algumas 

considerações teóricas com vistas a esclarecer tal opção. Segundo Godoy (1995,  

p. 21): 

A perspectiva qualitativa possibilita que um fenômeno possa ser 

melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, 

devendo ser analisado de forma integrada. Para tanto, o pesquisador 

vai a campo buscando ‘captar’ o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 

pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e 

analisados para que se entenda a dinâmica deste fenômeno. 

 

Corroborando com esta afirmativa, pode-se citar Chizzotti (2011, p. 27-28), que 

considera que a pesquisa qualitativa ocorre quando: 

O pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que as 

pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes 

interações humanas e sociais, será necessário encontrar 

fundamentos para uma análise e para a interpretação do fato que 

revele o significado atribuído a esses fatos pelas pessoas que 

partilham dele. 

 

Novamente usando as ideias de Chizzotti (2011, p. 28) e reforçando a 

justificativa para a natureza qualitativa da pesquisa, pode-se dizer que:  

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 

locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 
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convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível. Após esse tirocínio, o autor 

interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 

perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou 

ocultos do seu objeto de pesquisa. 

 

A literatura consultada apoia a escolha por uma pesquisa de natureza 

qualitativa. A partir daí é necessário avançar nos aspectos operacionais da 

pesquisa. Com este propósito, pode-se recorrer a Loures (2009), que diz que, para 

que os fatos possam ser observados, coletados, organizados e estudados 

possibilitando confrontar a visão teórica com a realidade em estudo, é necessário 

traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa. Esse modelo tem o nome de 

design, estratégia ou método de pesquisa.  

 

4.2 Estratégia utilizada para pesquisa 

Segundo Gil (1987), classificar a pesquisa em exploratórias, descritivas e 

causais ou, ainda, separá-las em relação a sua abordagem qualitativa ou 

quantitativa tem uma utilidade puramente conceitual. Vale destacar que para esse 

autor as pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar maior familiaridade 

com o problema para torná-lo mais explícito ou para apoiar na construção de 

hipótese. Então, as pesquisas exploratórias são de natureza qualitativa e não 

apresentam pressuposições ou hipóteses.  

Com efeito, para que a pesquisa possa ser planejada e executada, é 

necessário definir qual estratégia será utilizada. Então, em relação à estratégia, a 

pesquisa recorre ao estudo de caso. A seguir são apresentadas considerações que 

apoiam essa escolha. 

Tal estratégia, nos últimos anos, tem seu uso aumentado nas ciências sociais e 

pode ser usada para estudos com abordagem qualitativa. Segundo Godoy (1995, p. 

20), “A abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar 

pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia”.  
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Nesta perspectiva, Chizzotti (2011, p. 135) afirma que: 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa bastante comum na 

atividade educacional [...] em geral, o caso é dado ao profissional 

para que reúna informações sobre determinado produto, evento, fato 

ou fenômeno social contemporâneo complexo, situado em seu 

contexto específico.  

 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa 

indicada quando a questão de pesquisa possui a forma como? e por quê? e não há 

controle sobre os eventos comportamentais e focaliza evento contemporâneo. Uma 

visão mais completa sobre a consideração desse autor pode ser verificada no 

quadro 9, a seguir. 

 
Quadro 9. Situações Relevantes para Diferentes Estratégias de uma Pesquisa Científica 

Estratégia Forma da questão 
de pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento como, por que Sim Sim 

Levantamento quem, o que, onde, 
quantos, quanto  

Não Sim 

Análise de arquivos quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não sim / não 

Pesquisa histórica como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: YIN (2005, p. 24). 

Ainda de acordo com Yin (2005, p. 32-33), a definição técnica da estratégia de 

pesquisa denominada estudo de caso apresenta duas características importantes, 

descritas por esse autor da seguinte forma: 

1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos.   

2. A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação 

tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse 

do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias 

fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 

formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 

desenvolvimento prévio das proposições teóricas para conduzir a 

coleta e análise de dados. 
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Com essas considerações, é possível reforçar a posição de que a estratégia 

usada para a pesquisa, o estudo de caso, é a mais adequada. Trata-se de um 

estudo intensivo do objeto de pesquisa, neste caso, o currículo do curso de 

bacharelado em Administração do Centro Universitário FECAP, localizado na cidade 

de São Paulo. 

 

4.3 Fontes de coleta de dados usadas pelo estudo de caso 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso como estratégia de pesquisa deve 

recorrer a múltiplas fontes de coleta de dados, dentre as quais se destacam: 

pesquisa documental, dados arquivados, entrevistas, observação direta, observação 

participante, artefatos físicos.  

Chizzotti (2011, p. 140) corrobora Yin (2005) destacando que o estudo de caso 

deve recorrer a múltiplas fontes de coleta de dados, como documentos, cartas, 

relatórios, entrevistas, pesquisa de campo, recursos audiovisuais.  

Reforçando a escolha dos instrumentos de coleta que podem compor um caso, 

recorre-se também a Lakatos e Marconi (2006, p. 279), que enfatizam que “o 

processo da entrevista individual é uma forma de explorar mais amplamente uma 

questão”. Ademais, quando se faz uso deste instrumento pode-se optar pela técnica 

de entrevista semiestruturada, pois, segundo Roesch (1999, p. 159), “esta técnica 

possibilita ao entrevistador captar com mais precisão a percepção do entrevistado, 

diferente da pesquisa totalmente livre, sem estrutura, onde a fala livre dos 

entrevistados gera uma grande quantidade de informações difíceis de serem 

analisadas”.    

Quando o pesquisador tem acesso a um grande número de entrevistados, uma 

escolha considerada viável como instrumento para pesquisa de campo é a aplicação 

de um questionário estruturado. Esse instrumento de coleta de dados é 

recomendado para uma quantidade maior de entrevistados, pois, de acordo com 

Cooper e Schindler (2003, p. 248), “Questionamento é mais eficiente e econômico 

do que observação. Algumas poucas perguntas bem escolhidas podem gerar 

informações que exigiriam muito mais tempo e esforço se fossem colhidas através 

da observação”.   
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4.4 Limitações do estudo de caso como método de pesquisa 

Conforme Yin (2005, p. 29) afirma: “Embora o estudo de caso seja uma forma 

distintiva de investigação empírica, muitos pesquisadores demonstram um certo 

desprezo para com esta estratégia”. As principais críticas apontadas ao método são 

a falta de rigor metodológico, as dificuldades para se fazer generalização e a demora 

da execução. O autor ainda argumenta que, como as limitações de outros métodos 

de pesquisa, essas três dificuldades que a técnica do estudo de caso possui podem 

ser administradas pelo pesquisador com vistas a não influenciarem no resultado da 

pesquisa. Para isso, ele recomenda:  

–  Para a falta de rigor: o usuário deve ter um protocolo de pesquisa para os 

instrumentos de coleta que comporão o caso. Quando da análise, não se 

deve aceitar evidências equivocadas ou enviesadas que possam influenciar 

os resultados da pesquisa.  

–  Para a dificuldade de se fazer generalização, segundo Yin ( 2009, p. 134): 

Um estudo de caso, assim como um experimento, não representa 

uma “amostragem”, o objetivo do pesquisador é o de expandir e 

generalizar teorias (generalização analítica) e não o de enumerar 

frequência (generalização estatística). Os estudos de caso, assim 

como os experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e 

não a populações e universos.  

– Para a demora na execução: de acordo com Yin (2005), um estudo de 

caso não precisa demorar muito tempo para ser realizado. Pelo fato de o 

estudo de caso, em algumas situações, fazer uso de procedimentos de 

coleta de dados longos, por exemplo, a pesquisa etnográfica e observação 

participante, muitos acabam tendo a percepção de que ele sempre é longo. 

“Pode-se fazer estudos de caso válidos e de alta qualidade sem deixar a 

biblioteca e o telefone ou a Internet, dependendo do tópico que está sendo 

utilizado” (YIN, 2005, p. 30). 

 

 4.5 Projeto de Estudo de Caso 

A estruturação do projeto de estudo de caso tomou como referência Yin (2005). 

Conforme afirma Loures (2009, p. 144), “este autor é o que melhor apresenta como 

preparar e executar uma pesquisa de campo que tenha o estudo de caso como 
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método de pesquisa empregado”. Nessa perspectiva, e com base na figura 05, 

classifica-se a pesquisa como caso único com unidades incorporadas, conforme 

explicado a seguir, no elemento unidades múltiplas de análise. 

Nessa abordagem, Yin (2005) destaca que um projeto de pesquisa que usa o 

estudo de caso como estratégia deve se compor com cinco elementos: 

- as questões de estudo; 

- as proposições, se houver; 

- a(s) unidade(s) de análise; 

- a lógica que une os dados às proposições; 

- os critérios para interpretar as descobertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Tipos básicos para projetos de estudo de casos 
Fonte: YIN (2005, p. 61).  
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Questões de estudo 

Conforme apresentada no tópico 4.2 desta tese, o estudo de caso é mais 

apropriado para questões do tipo “como” e “por quê”. Concatenando com isso, 

conforme apresentado no tópico 1.3, o problema de pesquisa desta tese se 

enquadra nessa condição.  

Proposições do estudo 

Como a pesquisa proposta pela tese é do tipo exploratória, ela não apresenta 

proposições. Por outro lado, apresenta um conjunto de objetivos específicos que só 

poderão ser atingidos por meio da pesquisa de campo: 

-  avaliar, por meio do estudo do Projeto Pedagógico de Curso, o currículo de 

um curso de bacharelado em Administração considerado excelente; 

-  investigar, com egressos desse curso, quais características curriculares eles 

entendem que foram determinantes para sua boa formação profissional;  

-  averiguar a percepção do coordenador desse curso sobre os elementos 

curriculares e a influência deles na formação profissional dos egressos; 

-  pesquisar com os docentes desse curso como eles percebem a articulação 

dos elementos curriculares;  

-  verificar como as concepções políticas e pedagógicas aplicadas por essa 

instituição contribuíram para formação profissional dos egressos;  

-  verificar como os recursos aplicados pela instituição influenciam no 

desenvolvimento do currículo; 

-   propor, com base nos achados da pesquisa, as condições necessárias para 

o desenvolvimento exitoso do currículo de bacharelado em Administração. 

 

Unidade de análise 

De acordo com Yin (2005), uma unidade de análise pode ser um indivíduo, 

uma empresa ou um programa, por exemplo. Nesta tese, a unidade de análise, 

objeto da pesquisa de campo, será o curso de bacharelado em Administração do 

Centro Universitário FECAP. A figura 06, apresentada anteriormente, pode 

classificá-lo como um caso único com unidades incorporadas. Tais unidades 
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representam os elementos que serão estudados pelo caso, a saber: Projeto 

Pedagógico do Curso, Egressos, Coordenação, Docentes e Ambiente Institucional.  

As razões para que esse curso fosse escolhido como caso único estão 

descritas a seguir. 

Segundo dados do INEP (2015), em 2012, ano usado como referência para 

este estudo, existiam em funcionamento 84 cursos de bacharelado em 

Administração na cidade de São Paulo. Desses, somente quatro conseguiram nota 

máxima, “5,0” no ENADE, escala que vai de 1 a 5.  Por questões de sigilo, serão 

identificados como cursos “A”, “B”, “C” e bacharelado em Administração da FECAP”.  

Quando avaliados alguns aspectos ligados aos cursos, constatamos 

informações que apoiam de forma consistente a escolha de um único caso como 

sendo o melhor caminho para a pesquisa que se propõe a realizar, explicam-se os 

motivos a seguir: 

a) o acesso aos dados do curso de bacharelado em Administração da 

FECAP e também aos atores envolvidos com o processo, reitor, pró-reitor, 

coordenador, professores, será amplo, porque o pesquisador, além de ser 

um dos docentes do curso, teve autorização da Reitoria da FECAP para 

que pudesse ter acesso aos principais atores e aos processos 

pedagógicos do curso.   

b) os cursos A e B são cursos muito pequenos no que tange ao número de 

alunos, muito diferentes da grande maioria dos outros cursos de 

bacharelado em Administração. Eles participaram da prova do ENADE 

com os seguintes números de alunos: o curso A com 8 e o curso B com 16 

alunos. Os outros dois cursos exitosos, curso C e FECAP participaram da 

prova com 156 e 288 alunos, respectivamente. 

c) observa-se, porém, que os alunos dos cursos C e da FECAP, em sua 

grande maioria, pertencem a classes sociais distintas. Enquanto 50,7% 

das famílias dos alunos do curso C têm renda familiar acima de 30 salários 

mínimos, R$ 18.600,00 em 2012, os alunos do curso da FECAP 

apresentam somente 6,9% neste estrato social. Conforme informações 

apresentadas pelo próprio INEP (2015), a condição socioeconômica do 
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aluno universitário serve como referência para saber a respeito de seu 

potencial acadêmico, ou seja, a base cultural e escolar com que ele chega 

à universidade irá influenciar em sua formação profissional. Dessa forma, 

tudo indica que as instituições C e FECAP apresentam públicos com 

níveis escolares muito distintos na entrada de seus cursos (1º semestre), 

fazendo com que a instituição C tenha vantagem nesse quesito. Apesar 

disso, os egressos de C e FECAP apresentam uma base de 

conhecimentos ligados ao curso no mesmo nível classificado pelo ENADE 

(2012). Nesse sentido, com base nas provas oficiais do MEC, pressupõe-

se que o curso da FECAP é capaz de formar um profissional tecnicamente 

parecido como o egresso do curso C.  

d) em relação ao perfil do aluno que as instituições recebem, pode-se 

também inferir que o curso da FECAP possui condições muito mais 

parecidas com a maioria dos alunos dos demais cursos da cidade de São 

Paulo e do Brasil. Além do nível socioeconômico citado no item c, a 

mensalidade no curso C é de aproximadamente R$ 3.500,00, enquanto 

que no curso da FECAP é de aproximadamente R$ 1.300,00, no período 

em que a pesquisa foi realizada, março de 2015.                      

e) O curso de bacharelado em Administração da FECAP é o único na cidade 

de São Paulo que obteve nota máxima nas avaliações oficiais realizadas a 

partir do ano 2000, Provão e ENADE. 

 

Com efeito, todas essas informações chamam a atenção para o bacharelado 

em Administração da FECAP. Ademais, além das provas oficiais do MEC realizadas 

pelos egressos, caso do Provão e posteriormente do ENADE, a Instituição também 

apresenta bom desempenho em outros critérios técnicos oficiais como CPC, 

Conceito Preliminar de Curso e o ICG, Índice Geral de Cursos.    

Diante dessas considerações, justifica-se a escolha do curso de bacharelado 

em Administração da FECAP como caso único para compor a pesquisa da tese.   

Não obstante, considera-se que uma investigação mais detalhada no curso de 

bacharelado em Administração da FECAP poderá fazer emergir informações que 

serão de grande utilidade para a área de Administração, e para os milhares de 
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cursos de Administração espalhados pelo Brasil, podendo, desta forma, contribuir 

significativamente para essa área do conhecimento e para o Brasil.  

A lógica que une os dados às proposições 

Pelas considerações de Yin (2005), esse componente e o próximo (critérios 

para a interpretação das descobertas) são aqueles que ainda carecem de 

desenvolvimento. Segundo Loures (2009, p. 137), “a abordagem mais promissora 

para ligar os dados às proposições é a chamada adequação ao padrão, por meio da 

qual várias partes da informação de um mesmo caso podem ser relacionadas com 

as proposições teóricas”. 

Desta forma, ao longo do desenvolvimento do caso, o pesquisador deve ficar 

atento às proposições e buscar estabelecer as conexões entre as informações 

encontradas. 

 

4.6 Análise e tratamento dos dados 

Creswell (2007) descreve que o processo de análise consiste em extrair 

sentido, preparar, conduzir análises diferenciadas, aprofundar-se no entendimento, 

fazer representações e interpretações dos significados mais amplos dos dados 

coletados. 

Para Yin (2005, p. 137), “a análise de dados consiste em examinar, categorizar, 

classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar evidências quantitativas e 

qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo”. 

Este mesmo autor alerta para as dificuldades que podem surgir durante o 

processo de análise de um estudo de caso e recomenda que se faça uso de uma 

estratégia analítica para execução desse processo. A estratégia preferida pelos 

pesquisadores é fazer a análise com base nas proposições teóricas. Nesse caso: 

As orientações teóricas servem como guia da análise do estudo de 

caso. Evidentemente, a proposição ajuda a pôr em foco certos dados 

e ignorar outros [...]. Ela também ajuda a organizar todo o estudo de 

caso e a definir explanações alternativas a serem examinadas (YIN, 

2005, p. 131). 
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Além do uso da estratégia intitulada análise das proposições teóricas, a 

pesquisa optou pela técnica analítica identificada por YIN (2005, p. 149) como 

“Construção de explanação. Neste caso, o objetivo é analisar os dados do estudo de 

caso e construir uma explicação sobre o mesmo”. 

Atento a tais considerações teóricas, quanto à estratégia e técnica analítica 

para análise dos dados, aplicaram-se os instrumentos de coleta: análise documental 

dos PPC; entrevista com o coordenador; aplicação de questionário aos docentes, 

aplicação de questionário aos egressos e observação participante. Os dados são 

organizados na forma de texto, tabelas e gráficos e analisados sob a forma 

predominantemente qualitativa.  

Apoiado nas considerações teóricas anteriormente investigadas na pesquisa 

bibliográfica, nos dados coletados e organizados pela pesquisa de campo oriundos 

dos instrumentos citados no parágrafo anterior, com vistas à resposta para os 

porquês do sucesso na aplicação de um currículo de bacharelado em Administração, 

buscou-se um entendimento para o problema de pesquisa proposto pela tese. 

Os elementos curriculares analisados após a pesquisa de campo estão 

organizados nos quadros 10 e 11. O Protocolo apresentado no quadro 10, usado 

para identificar elementos curriculares, baseia- se na visão dos autores usados como 

referencial teórico para este trabalho e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Além 

de extenso, esse quadro contém alguns temas que apresentam alguma 

sobreposição em relação a outros, bem como apresenta temas difíceis de serem 

analisados. Ademais, podem ser considerados comuns em currículos com um 

padrão mínimo de qualidade, não merecendo, portanto, uma discussão mais 

profunda neste momento.  

O Quadro 11 apresenta um subconjunto de elementos curriculares com maior 

grau de distinção e que possibilitam uma discussão mais aprofundada das questões 

curriculares.  

Diante dessas considerações, com o objetivo de diminuir a redundância 

durante a análise e discussão do currículo, procurou-se, por meio de uma análise 
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prévia dos elementos curriculares, selecionar alguns elementos que possuem as 

seguintes características: 

a) são distintos dos demais elementos curriculares, ou seja, distintos entre si; 

b) possuem, segundo a literatura consultada, interferência direta no processo 

de ensino-aprendizagem e também são passíveis de avaliação pelos 

envolvidos; 

c) podem ser modificados, a qualquer tempo, pelos gestores do currículo; 

d) podem ser entendidos e avaliados pelos principais atores do processo de 

ensino-aprendizagem (coordenador do curso, professores, alunos e 

egressos); 

 

Para analisar a entrevista feita com o coordenador do curso, optou-se por usar 

o método da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Essa autora propõe 

que a análise seja feita em etapas. Tais etapas são organizadas em três fases:  

1) pré-análise: nessa fase, com base no material transcrito da entrevista, 

 desenvolve- se as primeiras ideias e indicadores;  

2) exploração do material: consiste na codificação das informações contidas no 

 texto analisado;  

3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação: a análise e 

interpretação dos resultados é feita por meio da análise das categorias 

identificadas, ressaltando aspectos considerados semelhantes, bem como 

aqueles que foram identificados como diferentes, explicando-os com base 

no referencial teórico. 

 
Os dados obtidos pela aplicação dos questionários aos professores e aos 

egressos serão agrupados em tabelas e gráficos e analisados de forma qualitativa. 

Em ambos os casos, os instrumentos passarão por um pré-teste, para o qual será 

feita uma análise semântica e uma análise técnica de sua estrutura, com o intuito de 

melhorá-lo como instrumento, bem como garantir a compreensão dos 

questionamentos pelos respondentes (GÜNTER, 2003).  
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Ao final do tratamento e análise dos dados, espera ser possível estruturar uma 

resposta ao problema de pesquisa, bem como organizar um conjunto de 

informações que possam ser úteis aos públicos e instituições que têm interesse no 

curso de bacharelado em Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Forma da apresentação e da análise dos dados coletados 

Com o propósito de sistematizar as análises e discussões dos resultados 

obtidos pela pesquisa, os dados serão apresentados e discutidos nas seções 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.  

Em conformidade com o que foi apresentado no Capítulo 4, foram usadas 

algumas fontes de evidências para a coleta dos dados. Além da análise do PPC do 

curso apresentada na seção 5.2, outras quatro seções discutem especificamente, de 

acordo com a fonte, os dados coletados no caso. 

Com o objetivo de estudar o caso proposto, apresenta-se a seguir uma síntese 

de cada uma das evidências usadas e, na sequência, os resultados e discussões de 

cada uma delas.  

 Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

O PPC é um documento que apresenta, de uma forma organizada, uma série 

de elementos curriculares que servem de mote para gestores, coordenadores, 

professores e alunos.  Com base na literatura usada para subsidiar este trabalho, 

organizou-se o quadro 10, com o objetivo de nortear a análise do currículo de forma 

mais ampla.  

Na sequência foram elencados os 12 elementos considerados fundamentais ao 

currículo. Esses elementos, organizados no quadro 11, foram usados como base 

para a análise do PPC do curso de bacharelado em Administração da FECAP.  

 Percepção da Coordenação do Curso 

A percepção da coordenação do curso, colhida por meio de entrevista, tem 

como objetivo avaliar como o principal gestor do currículo percebe a presença dos 

componentes curriculares propostos pelo quadro 11 e discutir aspectos da gestão 
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acadêmica e pedagógica do curso. Finalmente, buscou-se entender como a 

coordenação avalia o currículo e a formação profissional dos egressos, à luz da 

literatura e das DCN (2005).  

 Percepção dos Egressos do Curso 

As informações coletadas por meio do questionário aplicado aos egressos têm 

como objetivo mostrar como eles percebem os principais elementos curriculares aos 

quais foram submetidos durante sua graduação e verificar as lacunas existentes 

entre o currículo e as necessidades profissionais com as quais estão se deparando 

no exercício de sua atividade profissional. 

 Percepção dos Professores do Curso 

Os docentes, considerando os limites de suas disciplinas e as interfaces que 

elas fazem com outras, são os atores que aplicam o PPC aos discentes. Dessa 

forma, a percepção deles acerca de aspectos como a organização curricular, o 

processo de ensino-aprendizagem em relação ao PPC, como os alunos se 

comportam diante das demais atividades que envolvem o currículo do curso, 

representa uma fonte primária de informações relevantes para entender melhor o 

processo de desenvolvimento do PPC e do Currículo, nesse caso, de forma exitosa. 

Pode-se considerar, ainda, que a qualidade e a importância dessas informações 

estão respaldadas por quem está no cotidiano do processo. 

 Observação participante 

O pesquisador, autor deste trabalho, é professor e gestor na Instituição de 

Ensino há mais de dez anos. Autorizado pela Reitoria, e com base nas observações 

que suas atividades profissionais lhe permitem, ele busca discutir as questões 

curriculares, principalmente no que se refere à operação e dinâmica das atividades 

com vistas a trazer mais informações que possam ajudar nas questões propostas 

pela tese.   

A seguir são apresentados os resultados e as discussões de cada uma destas 

quatro fontes de dados primários. 
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5.2 Organização dos dados do Projeto Pedagógico do Curso - PPC  

A análise do PPC, apresentada nesta seção, usa um protocolo construído com 

base nos elementos curriculares apontados pelas principais literaturas consultadas 

para a tese. Sendo assim, na primeira etapa da construção deste protocolo foram 

identificados 57 elementos curriculares, os quais foram organizados em 04 grupos, 

de acordo com as referências consultadas, conforme apresentado no quadro 10.  

Depois de estabelecida essa etapa do protocolo, criou-se uma escala com o 

objetivo de registrar o nível em que cada um dos 57 elementos se apresenta do PPC. 

Esta escala utiliza uma avaliação com 6 (seis) níveis, conforme explicado a seguir: 

Nível Percepção de como o elemento se apresenta no PPC do curso de Administração da 
FECAP 

05 O PPC apresenta o elemento de forma bem clara, estruturada e detalha como ele é 
planejado e aplicado ao curso. É possível entender claramente o processo. 

04 O PPC apresenta o elemento e explica alguns aspectos. Não fica claro como o item é 
planejado e aplicado ao curso.  

03 O PPC apresenta o elemento, porém não explica sobre seu planejamento e aplicação. 

02 O PPC não apresenta o elemento, porém há fortes indícios de que ele é aplicado no curso. 

01 O PPC não apresenta o elemento, tampouco oferece qualquer indício de sua presença. 

00 O PPC informa que o elemento não é aplicado no curso. 

 
 

Quadro 10. Protocolo para análise documental proposta pela pesquisa. Elementos extraídos 
a partir da literatura consultada  

 
Elementos curriculares avaliados no PPC da instituição pesquisada 

Nível  
Considerado 

1. Aspectos fundamentais do currículo (Arroyo, 2007; Fernandes, 2007;  

    Gomes, 2007; Lima, 2007; Moreira, 2007; Ponce, 2009)  

1.1 Fornecer aos alunos um ambiente igualitário e democrático 
1.2 Fornecer conjunto de conteúdos básicos, necessários à profissão 
1.3 Prever práticas pró-ativas aos que se atrasarem no processo 
1.4 Ir além dos conteúdos específicos voltados à formação profissional  
1.5 Ser capaz de propiciar o desenvolvimento humano pleno 
1.6 Fomentar a inclusão digital e convívio no cyber espaço. 
1.7 Prever claramente os mecanismos de avaliação 
1.8 Prever e apontar mecanismos para lidar com a diversidade 
1.9 Formalizar programas de formação de professores e gestores 
1.10 Contemplar questões éticas  
 
2. Subsistemas propostos por Sacristán (2000) 
2.1 Políticas e gestão administrativa 
2.2 Participação social e controle 
2.3 Ordenação do sistema administrativo 
2.4 Produção de meios 
2.5 Criação cultural e científica 
2.6 Formadores, especialistas e pesquisadores em educação 
2.7 Inovação 
2.8 Prática pedagógica 
 

 
 
5 
5 
4 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
 
 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
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Elementos curriculares avaliados no PPC da instituição pesquisada 

Nível  
Considerado 

3. Componentes curriculares e análise processual (Linuesa, 2013) 
3.1 Considerações para abordar o planejamento  
3.1.1 Fazer considerações para abordar o planejamento 
3.1.2 Refletir sobre a prática 
3.1.3 Considerar conhecimentos e experiências dos alunos 
3.1.4 Prever consequências possíveis 
3.1.5 Analisar limitações 
3.1.6 Considera conteúdos e atividades como elementos fundamentais 
3.1.7 Dispor de uma diversidade de materiais e exemplos 
3.1.8 Oferecer os recursos necessários 
3.1.9 Trabalhar em equipe 
 

3.2 Âmbito das Administrações 
3.2.1 Seleciona objetivos gerais do sistema 
3.2.2 Seleciona a cultura escolar 
3.2.3 Estabelece áreas de conteúdos 
3.2.4 Estabelece o que seria opcional 
3.2.5 Cria uma política de materiais 
 

3.3 Âmbito do Centro Educacional 
3.3.1 Linhas metodológicas 
3.3.2 Atividades gerais 
3.3.3 Selecionar e coordenar conteúdos 
3.3.4 Decidir a oferta de opções 
3.3.5 Estabelecer critérios de avaliação 
3.3.6 Decidir como se fará o agrupamento dos alunos 
3.3.7 Estabelecer o uso de espaços e do tempo 
3.3.8 Avaliação da instituição de educação 
 

3.4 Âmbito da Aula 
3.4.1 Reflexões sobre os objetivos e fins 
3.4.2 Seleção, organização e sequenciação dos conteúdos 
3.4.3 Seleção de tarefas ou atividades 
3.4.4 Seleção de materiais e recursos 
3.4.5 Adequação e organização de espaços e tempos 
3.4.6 Avaliação, seleção de técnicas, do que será avaliado, em que momento etc. 
 
4. Elementos Estruturais, segundo as DCN (2005) 
4.1 Objetivos gerais do curso, inserção institucional, política geográfica e 
      social. 
4.2 Condições objetivas de oferta e a vocação do curso 
4.3 Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso 
4.4 Formas de realização da interdisciplinaridade 
4.5 Modos de integração entre teoria e prática 
4.6 Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem 
4.7 Modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando 
      houver. 
4.8 Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 
      ensino e como instrumento para iniciação científica 
4.9 Concepção e composição das atividades de estágio curricular 
      supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização,  
      observado o respectivo regulamento. 
4.10 Concepção e composição das atividades complementares 
4.11 Inclusão de trabalho de curso, sob as modalidades monografia, 
        projeto de iniciação científica ou projetos centrados em área teórico- 
        prática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o  
        regulamento próprio.  

 
 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
 
 
4 
3 
4 
5 
3 
 
4 
4 
3 
4 
5 
2 
3 
5 
 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
 
 
 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
 
3 
 
4 
 
 
4 
4 
 
 
 
4 

Fonte: Organizado pelo autor a partir da literatura consultada. 
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O gráfico 2 apresenta de forma resumida as informações organizadas pelo 

quadro 10. Com base nestas informações, é possível constatar que o PPC do curso 

de bacharelado em Administração da FECAP apresenta, diante do protocolo 

estabelecido, uma boa posição para a maior parte de seus elementos, sendo que o 

nível 4 é o mais frequente. O nível 4 estabelece que PPC apresenta o elemento e 

explica alguns de seus aspectos. Porém, não explicita como este elemento é 

planejado e aplicado ao curso.  

Cabe ainda destacar que, dentre os 57 elementos, somente 6 deles foram 

identificados como nível 02, ou seja, “O PPC não apresenta o item, porém há fortes 

indícios de que ele seja aplicado no curso”. 

 
 
Gráfico 2. Ocorrência dos 57 elementos curriculares para os seis níveis considerados 
Fonte: Elaborado a partir do protocolo de análise estabelecido no quadro 10. 
 

 

Diante destes achados apresentados pelo gráfico 2, pode-se considerar que o 

PPC apresenta forte aderência com aquilo que é recomendado pela literatura 

específica da área, inclusive as DCN. Nota-se também que há bastante espaço para 

melhorar o PPC pois o nível 2, com 6 elementos e o nível 3 com 18 elementos são 

considerados intermediários, portanto, com bom potencial de melhora. 

Dentre os 57 elementos considerados pelo quadro 10, quando analisados os 

11 elementos extraídos das DCN, elementos do grupo 04, nota-se que o PPC do 

curso de bacharelado em Administração da FECAP também apresenta forte 
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aderência, conforme ilustra a gráfico 3. Também neste caso, percebe-se espaços 

significativos para melhoras. 

 

 
 
Gráfico 3. Ocorrência dos elementos curriculares considerados pelas DCN para os níveis 
considerados 
Fonte: Elaborado a partir do protocolo de análise estabelecido no quadro 10. 
 
 
Quadro 11. Elementos considerados essenciais ao currículo, selecionados para compor 
protocolo usado para discutir o PPC do curso de bacharelado em Administração da FECAP  

01 - Identifica de modo claro a necessidade local/regional que o currículo propõe resolver. 

02 - Descreve de modo claro o perfil do egresso que a IES se propõe a formar. 

03 - Apresenta o conjunto de conteúdos recomendados pelas DCN (detalhados no quadro 

12). 

04 - Apresenta de forma clara como se dá o processo de seleção, organização e 

sequenciação de conteúdos e como tais conteúdos são integrados de modo que ocorra a 

formação do egresso. 

05 - Prevê práticas pedagógicas consideradas eficientes ao processo de ensino 

aprendizagem, justificando-as. 

06 - Prevê práticas pró-ativas aos alunos que se atrasarem no processo. 

07 - Prevê, de maneira sistematizada, formas de realizar a interdisciplinaridade. 

08 - Prevê, de forma sistematizada, modos de integração entre teoria e prática. 

09 - Apresenta formas claras de incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento das 

atividades de ensino e como instrumento para iniciação científica. 

10 - Apresenta um programa de formação de professores. 

11 - Apresenta características inovadoras, segundo referencial teórico considerado nesta 

Tese, Masetto (2012 b) e Hernández (2000), quadro (09) 

12 - Apresenta elementos específicos voltados a realidade de seus alunos que colaboram 

para a formação profissional deles. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

0 0 0 

1 

8 

2 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5

Q
u

an
ti

d
ad

e
 

Nivel do elemento curricular  



129 
 

Quadro 12. Conteúdos recomendados para o curso de Administração  

Conteúdos de Formação 
Básica 

Antropologia, Sociologia, Filosofia, Psicologia, Ética e 
Política, Economia, Contabilidade, Comunicação, 
Tecnologia da Informação e Ciências Jurídicas. 

Conteúdos de Formação 
Profissional 

Teorias da Administração, Administração de Recursos 
Humanos, Mercado e Marketing, Materiais, Produção e 
Logística, Administração Financeira e Orçamentária, 
Sistemas de Informação, Planejamento Estratégico e 
Serviços. 

Conteúdos de Estudos 
Quantitativos e suas 
Tecnologias 

Pesquisa Operacional, Teoria dos Jogos, Modelos 
Matemáticos e Estatísticos, Tecnologias, Estratégias e 
Procedimentos inerentes à administração.  

Conteúdos de Formação 
Complementar 

Estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar 
para o enriquecimento do perfil do formando. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das DCN 2005, art. 5º, parágrafos I, II, III e IV 

 

O Quadro 13 apresenta os elementos apontados com essenciais ao currículo. 

Para cada um dos doze elementos que compõem o quadro, o PPC do curso de 

bacharelado em Administração estudado foi cuidadosamente analisado à luz do 

referencial teórico e dos protocolos criados para análise, quadros 11 e quadro 12.  

 

Quadro 13. Classificação para os elementos essenciais do PPC do curso de bacharelado 
em Administração da FECAP, considerando cinco níveis. 

Elementos 
considerados  
essenciais ao 

Currículo, conforme 
quadro 11. 

Ruim ou 
inexistente 

 
1        2 

Fraco 
 
 

3       4 

 Bom 
 

 
5      6 

Muito Bom 
 
 

7     8 

Excelente 
 
 

9          10 

1       XX    

2          XX 

3          XX 

4      XX     

5      XX     

6       XX    

7     XX      

8      XX     

9       XX    

10      XX     

11        XX   

12        XX   

Fonte: Elaborado pelo autor 



130 
 

Significados considerados para cada um dos cinco níveis do quadro 13. 

Excelente – O PPC apresenta o elemento de forma bem clara, estruturada e detalha 

como ele é planejado e aplicado ao curso. É possível entender claramente o 

processo. 

Muito bom – O PPC apresenta o elemento e explica alguns aspectos. Não fica claro 

como o item planejado é aplicado ao curso.   

Bom – PPC apresenta o elemento, porém não explica sobre seu planejamento e 

aplicação. 

Fraco - O PPC não apresenta o elemento, porém há fortes indícios de que ele é 

aplicado no curso; 

Ruim ou inexistente- O PPC não apresenta o elemento, tampouco oferece 

qualquer indício de sua presença. 

 

5.2.1 Análise e discussão dos elementos presentes no PPC  

O curso de bacharelado em Administração da FECAP foi criado em 1967 e 

reconhecido pelo MEC em portaria publicada em 1972. Trata-se de um curso com 

quase cinquenta anos de existência e que, ao longo de sua história, passou pelas 

mudanças sociais e tecnológicas vividas pela sociedade contemporânea.   

O PPC deste curso apresenta informações técnicas, pedagógicas e 

administrativas e também faz referência à história da Instituição. Ele destaca a 

grande ascensão, em termos de qualidade, obtida nas avaliações oficiais do MEC. O 

documento informa que o curso, ao longo de sua trajetória, sempre foi considerado 

bom, porém, teve um momento difícil em 1999, com a queda na nota de avaliação 

feita pelo MEC. Em decorrência desse fato, o Conselho de Curadores da FECAP 

solicitou mudanças.  

A partir daí algumas práticas de gestão acadêmica e pedagógica foram criadas 

e implantadas, obedecendo às características da escola e com base no perfil de 

seus alunos.  Como decorrência dessas providências, o curso alcançou, no ano de 

2000, o patamar mais elevado nas avaliações do MEC e conseguiu manter esse 

status quo até a última avaliação oficial, ocorrida em 2012. Em novembro de 2015, 
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os alunos novamente realizaram a prova do ENADE, e o resultado será conhecido 

durante o ano de 2016.  

Acredita-se que essa ascensão e manutenção das boas notas em provas 

oficiais, que em 2015 completa 15 anos, tem relação direta com a mudança 

curricular sofrida pelo curso. Essa percepção é corroborada pelos atuais gestores da 

Instituição. 

Outra informação que reforça a escolha deste curso como caso único a ser 

investigado por esta pesquisa é o fato de ele não fazer seleção no processo de 

captação de novos alunos. Apesar de haver processo seletivo, praticamente todos 

os interessados no curso conseguem a vaga, ou seja, não há mais interessados do 

que vagas disponíveis, portanto, pode-se considerar que não há seleção de 

candidatos.  

Esse fato acarreta heterogeneidade dos alunos no que se refere a sua 

formação acadêmica pré-universitária e motiva a Instituição a prever em seu 

currículo elementos que possam lidar com isso, resgatando conhecimentos básicos 

e necessários ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos 

componentes curriculares do curso de bacharelado em Administração.  

Os elementos curriculares voltados ao nivelamento dos alunos não são 

exclusivos do curso estudado nesta pesquisa, de fato trata-se de um processo 

institucionalizado.  

A seguir, apresenta-se a análise do PPC do curso de bacharelado em 

Administração da FECAP, com base nos doze elementos especificamente propostos 

no quadro 11. 

 

Elemento 01 – Identificação, de modo claro, da necessidade local/regional que o 

currículo se propõe a resolver. 

Uma imensa metrópole como a cidade de São Paulo, local no qual o curso se 

desenvolve, possui necessidades muito abrangentes por parte das atividades 

profissionais.  

 No caso do profissional administrador, São Paulo demanda grande variedade 
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de perfis. Neste contexto, o PPC do curso de bacharelado em Administração da 

FECAP apresenta seus objetivos de forma genérica, tentando ir ao encontro de 

todas as demandas que o mercado possa oferecer ao administrador em termos de 

necessidades.  

Entretanto, ele também deixa claro que o aluno, no último ano do curso, poderá 

optar por uma dentre dez linhas de formação específica. Na prática, as linhas de 

formação específica somente são oferecidas se houver um número mínimo de 

alunos interessados.  

Nos últimos anos, a Instituição tem trabalhado com uma média de três linhas 

de formação específicas, quiçá um número até menor. As linhas específicas 

informadas pelo PPC são as seguintes: 

Linha de Formação Específica em Administração de Empresas 

Linha de Formação Específica em Comércio Exterior 

Linha de Formação Específica em Finanças 

Linha de Formação Específica em Gestão de Pessoas 

Linha de Formação Específica em Gestão Pública 

Linha de Formação Específica em Inovação e Empreendedorismo 

Linha de Formação Específica em Marketing 

Linha de Formação Específica em Operações e Logística 

Linha de Formação Específica em Responsabilidade Social e Terceiro Setor 

Linha de Formação Específica em Tecnologia da Informação  

O PPC não explica o porquê dessas dez opções e também não apresenta 

dados específicos que possam ajudar os interessados a entender o mercado de 

cada um desses cursos. 

Entende-se que um problema que pode ocorrer com essa proposta é a criação 

de falsas expectativas. Por exemplo: um aluno que entra no curso de bacharelado 

em Administração com o objetivo de cursar a linha de formação em 

Responsabilidade Social e Terceiro Setor. Quando ele chega ao último ano, poderá 

ficar frustrado pela não oferta dessa formação específica, decorrente de número 

insuficiente de alunos interessados nela. Porém, considera-se que esse “ponto fraco” 

não é exclusivo da FECAP. Praticamente todas as instituições privadas de ensino só 
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abrem turmas a partir de um número mínimo de interessados considerados 

suficientes para atender aspectos financeiros, operacionais e pedagógicos. 

Desse modo, conclui-se que o PPC apresenta o item de forma genérica, não 

dá explicações concretas sobre as linhas de formação, tampouco garantindo ao 

aluno que o seu desejo por determinado currículo será cumprido.  

Avaliação final do elemento: Muito bom 

 

Elemento 02 – Descreve de modo claro o perfil do egresso que a IES se propõe a 

formar. 

O PPC em análise descreve de forma bastante clara o perfil do egresso que 

pretende formar, inclusive de modo específico para cada uma das dez linhas de 

formação. Informa ainda algumas habilidades gerais que se espera do egresso em 

Administração e como tais habilidades serão úteis na atividade desses profissionais.  

Avaliação final do elemento - Excelente 

 

Elemento 03 – Apresenta o conjunto de conteúdos recomendados pelas DCN, 

(detalhados no quadro 12). 

Além dos conteúdos recomendados pelas DCN, o curso faz uso da flexibilidade 

oferecida e coloca outras disciplinas que são demandas do cenário atual, como, por 

exemplo, Empreendedorismo, Teoria das Decisões, Internacionalização de 

Empresas e Estudos de Caso. Ademais, o PPC informa claramente os conteúdos do 

curso, inclusive para cada uma das linhas de formação específica. 

Avaliação final do elemento - Excelente 

 

Elemento 04 – Apresenta de forma clara como se dá o processo de seleção, 

organização e sequenciação de conteúdos e como tais conteúdos são integrados de 

modo que ocorra a formação do egresso. 
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O PPC do curso de bacharelado em administração da FECAP, p.78, explica 

como os conteúdos devem se integrar. A matriz curricular é planejada de forma que 

haja uma sequência de conteúdos que permita o avanço do estudante em direção às 

disciplinas mais específicas do curso e quando o aluno chega ao último ano pode 

escolher uma das linhas de formação oferecidas. 

Na prática, a eficiência dessa integração se dá por meio de um sistema criado 

pela Instituição, denominado de Time de Organização Pedagógica - TOP. Esse 

sistema permite que todos os professores do curso tenham acesso aos planos dos 

colegas e, desta forma, sejam capazes de verificar dentre outras coisas: 

sobreposições de conteúdos, conteúdos que se relacionam e se integram aos de 

sua disciplina, atividades que podem ser compartilhadas, entre outras.  

O conteúdo básico de cada uma das disciplinas é definido pela ementa delas 

quando o PPC é revisado. Falta, porém, uma indicação mais clara, com base em 

argumentos técnicos e pedagógicos, de como se dá o processo de escolha e 

organização de conteúdos e como tais conteúdos contribuirão para o 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias à formação 

profissional do Administrador.  

Pode-se dizer que essa “falha” é comum nos projetos pedagógicos dos cursos 

superiores brasileiros e que, apesar do aspecto negativo, se analisado de outro de 

“prisma”, trata-se de um campo fértil para que os gestores dos PPC possam 

trabalhar e melhorar o currículo dos cursos. 

O mapeamento e a formalização de tais aspectos podem mostrar aos 

interessados, de uma forma muito mais clara e interessante, como essa “complexa 

engrenagem” chamada currículo está programada para funcionar. Pode-se então 

prever que, a partir daí, os aspectos de comunicação, execução, integração e 

controle serão melhorados.  

Avaliação final do elemento - Bom 

 

Elemento 05 – Prevê práticas pedagógicas consideradas eficientes ao processo de 

ensino aprendizagem, justificando-as. 
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O PPC apresenta algumas práticas consideradas eficientes para que o 

processo de ensino aprendizagem ocorra de forma eficiente. Dentre tais práticas, 

destaca-se uma disciplina aplicada na forma de estudos de caso, possibilitando, 

dessa forma, que o aluno se depare com situações fictícias e simuladas do ambiente 

empresarial.  

O currículo do curso também conta com um programa institucional denominado 

PEDP – Programa de Educação Dinâmica Progressiva, que consiste em aulas de 

reforço aos sábados. Os conteúdos aplicados são avaliados através de provas 

padronizadas. 

Entretanto, falta no PPC um detalhamento maior de como as práticas 

pedagógicas estão organizadas de forma a produzir o desenvolvimento das 

habilidades e competências necessárias à formação profissional do Administrador.  

Avaliação final do elemento - Bom 

 

Elemento 06 – Prevê práticas proativas aos alunos que se atrasarem no processo. 

O PPC do curso de bacharelado em Administração da FECAP prevê práticas 

proativas tais como: programa de nivelamento em matemática e língua portuguesa, 

programa de monitoria e também um serviço de apoio psicopedagógico, que orienta o 

aluno para que ele possa se planejar e ter um melhor rendimento em seus estudos.  

Conforme já mencionado neste trabalho, a formação escolar pré-universitária 

dos novos alunos é bastante desnivelada e em geral deficiente. Sendo assim, isso 

se apresenta como um fator desfavorável ao desenvolvimento do currículo. Tais 

práticas, formalizadas no PPC, contribuem para diminuir a heterogeneidade dos 

conhecimentos que os alunos têm quando ingressam no Centro Universitário 

FECAP.  

Avaliação final do elemento – Muito Bom 

 

Elemento 07 – Prevê, de maneira sistematizada, formas de realizar a interdisciplina-

ridade. 
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No currículo tradicional, em que as disciplinas e seus conteúdos são 

apresentados de forma fragmentada, muitas das habilidades e competências ligadas 

à formação profissional também são adquiridas pelos alunos dessa forma. Nesse 

caso, o conhecimento necessário para a formação profissional acaba sendo 

adquirido de forma fragmentada, o que acarreta em dificuldades ao profissional no 

momento de aplicá-los em sua prática profissional.  

Então, para que o aluno consiga ter uma visão interdisciplinar, é necessário 

que haja práticas que permitam que essa fragmentação seja superada ou 

minimizada, e que todo o conhecimento necessário para executar as atividades 

profissionais possa ser utilizado ao mesmo tempo.  

Assim, é necessário que o PPC proponha formas para que o estudante consiga 

entender e posteriormente aplicar os conhecimentos de forma integrada.  

Neste curso, para exemplificar, o PPC propõe disciplinas como estudos de 

casos, jogos de empresas e gestão de projetos. Tais disciplinas permitem a prática 

da interdisciplinaridade. Ademais, práticas como estágio supervisionado, laboratório 

de simulação para jogos de empresas fornecem a possibilidade da 

interdisciplinaridade de conteúdos e a aplicação das várias habilidades e 

competências adquiridas em outras disciplinas.  

No que tange ao planejamento pedagógico, conforme já mencionado, o PPC 

avaliado apresenta um mecanismo denominado TOP. Trata-se de um sistema que 

agrupa disciplinas por áreas afins, promove reuniões semestrais e organiza via 

Intranet os planos de ensino das disciplinas das respectivas áreas. Esse sistema 

conta com um professor Redator, responsável pela organização, controle e 

comunicação com os professores que estão dentro do time. Esse mecanismo 

colabora para que os professores fiquem atentos aos seus conteúdos. Além disso, 

fomentam, entre eles, discussões sobre o currículo do curso.  

Avaliação final do elemento - Bom 

 

Elemento 08 – Prevê, de forma sistematizada, modos de integração entre teoria e 

prática. 
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Além das práticas citadas no item anterior, os professores são orientados a 

que, dentro das possibilidades de suas disciplinas, busquem sempre a integração 

teórica e prática. De modo explícito, o PPC do curso, páginas 91 e 92, expõe como 

deve ocorrer esse processo e indica nove maneiras de fazer o processo de 

integração entre teoria e prática.  

Para que o PPC possa comunicar de forma mais clara como esse processo 

pode ser colocado em prática, entende-se ser necessário mais um nível de 

detalhamento. Esse nível deverá informar quais as atividades que serão realizadas 

e, dentro dessas atividades, quais as habilidades e competências estarão sendo 

trabalhadas.  

Entende-se, ainda, que esse nível deve estar presente no plano de ensino de 

cada disciplina, porém, o PPC pode indicar referências gerais de como fazer isso.  

Avaliação final do elemento – Muito Bom 

 

Elemento 09 – Apresenta formas claras de incentivo à pesquisa, como necessário 

prolongamento das atividades de ensino e como instrumento para iniciação científica. 

O PPC apresenta formas claras, a saber: 

-  um programa estruturado de Iniciação Científica, com regimento aprovado 

pelo Conselho Universitário e Pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;  

-  apresenta no site da Instituição, http://extensao.fecap.br/?page_id=16, o mapa 

completo dos requerimentos e regras necessários para participação no 

programa. Ademais, apresenta um Comitê Gestor composto por três 

professores pesquisadores, indicados pela Reitoria;  

-  o TCC, trabalho de conclusão de curso, possui uma fase relativa à pesquisa 

e é escrito obedecendo a normas de trabalho científico. Ao final, deve ser 

elaborado um relatório de pesquisa na forma de monografia e os alunos 

apresentam a uma banca de professores; 

-  a Instituição apoia financeiramente os alunos, para que eles apresentem 

seus trabalhos em eventos científicos externos.  

http://extensao.fecap.br/?page_id=16
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Avaliação final do elemento – Muito Bom 

 

Elemento 10 – Apresenta um programa de formação de professores. 

O Programa de Qualificação Docente (PQD) constitui-se de palestras e 

minicursos cujos temas são indicados pelos próprios professores e coordenadores 

de cursos, com base na percepção que eles apresentam sobre o que consideram 

passível de melhora referente à atuação nos processos de ensino-aprendizagem. A 

Pró-Reitora de Extensão e Desenvolvimento, responsável pelo programa, 

operacionaliza o processo de planejamento, execução e controle das atividades 

desse programa. Em 2012, foi implantado um minicurso de 12 horas com o propósito 

de discutir especificamente questões didáticas usadas pelos professores. 

Aproximadamente 60% dos professores da Instituição já passaram por esse 

treinamento.  

Dessa forma, apesar de ter uma carga horária pequena e não ser formalmente 

obrigatório aos professores, a FECAP oferece um programa de formação de 

professores.   

Avaliação final do elemento - Bom 

 

Elemento 11 – Apresenta características inovadoras, segundo referencial teórico 

considerado nesta tese: Masetto (2012 b) e Hernández (2000), conforme o  

quadro 08.  

A bibliografia especializada em inovação no ensino superior entende essa 

prática como algo muito mais abrangente do que simplesmente a criação de uma 

nova prática, a melhoria de um processo ou o uso isolado de uma nova tecnologia. 

Nesta perspectiva, quando se busca avaliar inovação em currículo no ensino 

superior, caso deste elemento, torna-se necessário um olhar mais abrangente. 

Dessa forma, seguindo as considerações dos autores supracitados, a análise do 

PPC em questão foi realizada à luz dos elementos propostos por Hernández e 

Masetto.  
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Então, considerando os elementos apresentados pelo quadro 08 desta tese, e 

diante de uma leitura cuidadosa do PPC do curso de bacharelado em Administração 

da FECAP, constatou-se que ele apresenta grande parte desses elementos, 

podendo, desta forma, classificar esse currículo como constituído com fortes 

tendências à inovação.   

Avaliação final do elemento – Muito Bom 

 

Elemento 12- Apresenta elementos específicos voltados à realidade de seus alunos 

que colaboram com a formação profissional deles. 

O PPC apresenta elementos específicos, criados e aperfeiçoados ao longo dos 

últimos quinze anos, com o propósito de ajudar os alunos em seu processo de 

formação profissional. Além dos já citados programas de nivelamento, monitoria e 

iniciação científica, o curso oferece por meio de uma área chamada de Centro de 

Oportunidades e Talentos o seguinte: 

-  serviço de orientação de carreira, coaching; 

-  oferta de vagas em estágios com empresas parceiras; 

-  orientação para intercâmbios internacionais; 

-  atendimento psicopedagógico (há também um trabalho de orientação para 

os estudos, realizado por meio de atendimento com hora marcada. A 

pessoa que faz o atendimento é uma professora e psicopedagoga que 

também tem formação em coaching); 

-  Programa Educação Dinâmica Progressiva. 

-  cursos de extensão voltados à formação profissional 

Avaliação final do elemento - Muito Bom 
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5.3 Organização dos dados obtidos pela entrevista com o coordenador do 

curso de bacharelado em Administração da FECAP 

A entrevista com o coordenador do curso de Administração da FECAP teve 

como referência um questionário semiestruturado, disponível no Apêndice 01 desta 

tese.   

Conforme descrito no capítulo 04, referente à metodologia de pesquisa, optou-

se por analisar a entrevista por meio do método da análise de conteúdo, proposta 

por Bardin (2011). Com base na transcrição integral da entrevista, Apêndice 03, as 

informações foram, inicialmente, organizadas em categorias e as respectivas 

análises sistematizadas, conforme o quadro 14.  

 

Quadro 14. Categorização de conceitos transcritos da entrevista feita com o coordenador  
do curso de bacharelado em Administração da FECAP, de acordo com Bardin (2011) 

Categorias Iniciais Conceito Norteador 
Categoria 

Intermediária 

Desempenho em 

avaliações do MEC 

Evidencia uma preocupação de estar 

cumprindo objetivos  

Qualidade do curso 

Indicadores de 

qualidade 

Relata a preocupação de acompanhar o 

processo de aplicação do PPC para poder 

melhorá-lo. 

Qualidade do curso 

Avaliação do PPC e de 

seus elementos 

Explica que todo plano requer controle e o 

primeiro passo é a avaliação. 

Qualidade do curso 

Indicação boca a boca Demonstra o reconhecimento dos alunos 

em relação ao Currículo do Curso. Fazem 

isto porque obtém sucesso profissional. 

Qualidade do curso 

Grande envolvimento da 

Coordenação de curso 

Aponta para a necessidade de uma intensa 

gestão acadêmica 

Formação e 

experiência da 

coordenação.  

Perfil do coordenador do 

curso 

Destaca a necessidade de formação 

alinhada com o curso 

Formação e 

experiência da 

coordenação. 

Desafios de um 

coordenador 

Gerenciar diferentes perfis de professores. 

Selecionar, acompanhar e motivar o 

trabalho dos professores. 

Formação e 

experiência da 

coordenação. 

Formação para gestão 

acadêmica 

Relata uma política institucional que 

reconhece a necessidade de formação para 

exercer a gestão acadêmica.  

Formação e 

experiência da 

coordenação. 

Envolvimento dos 

Professores com o PPC 

Demonstra que a instituição se preocupa 

com a difusão dos conhecimentos do PPC 

Divulgação do PPC 

aos interessados 
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Categorias Iniciais Conceito Norteador 
Categoria 

Intermediária 

Interesse dos alunos 

pelo PPC ou por seus 

elementos 

Indica a importância de uma referência 

formal 

Divulgação do PPC 

aos interessados 

Comunicação dos 

elementos do PPC aos 

professores 

Confirma o caráter de plano formal do PPC 

e instrumento que deve comunicar 

objetivos, políticas e procedimentos. 

Divulgação do PPC 

aos interessados 

Conhecimento sobre o 

PPC pelos professores 

Indica o quão familiarizados os professores 

estão com as diretrizes de seu curso. 

Divulgação do PPC 

aos interessados. 

O PPC facilita a 

implementação do curso 

pelos professores 

Mostra que quando os princípios são 

formalizados e disseminados, sua aceitação 

e implementação são melhores. 

Divulgação do PPC 

aos interessados. 

Influência do PPC no 

curso 

Confirma o caráter de plano formal do PPC Aplicação correta 

do PPC 

Influência do PPC na 

gestão acadêmica 

Explica como o coordenador pode usar o 

PPC na gestão do curso. 

Aplicação correta 

do PPC 

Influência do PPC nos 

resultados acadêmicos 

Destaca que o PPC tem influência direta e 

indireta na formação dos egressos 

Aplicação correta 

do PPC 

Percepção de outros 

coordenadores sobre 

PCC 

Percebe que há, de modo geral, baixa 

dedicação da gestão acadêmica em relação 

ao PPC. 

Aplicação correta 

do PPC 

Práticas de sala de aula 

que vão para o PPC 

Mostra que as orientações não são 

somente de cima para baixo, experiências 

bem-sucedidas podem ser formalizadas 

abarcadas pelo PPC. 

PPC concebido 

com a participação 

dos interessados  

Ajustes periódicos do 

PPC, ex. grade 

curricular. 

Mostra que, apesar de ser um plano formal, 

o PPC deve ser revisto sempre que 

possível, no mínimo uma vez por semestre. 

Isso dá trabalho, mas é necessário. 

PPC concebido 

com a participação 

dos interessados  

Liberdade dos 

professores para 

sugerirem ajustes no 

PPC. 

Aponta para a questão fundamental de que 

a pessoa que está na linha de frente do 

processo, caso do professor na sala de 

aula, pode contribuir significativamente com 

a melhoria de tal processo. 

PPC concebido 

com a participação 

dos interessados  

Ratificação das DCN, 

porque  são flexíveis e  

dão liberdade à IES. 

Lembra que a flexibilidade das DCN ajuda 

as IES a moldarem seu PPC de acordo com 

suas realidades e perfil desejado do 

egresso.  

Melhorar o uso das 

DCN pelo PPC 

Não há necessidade de 

ajustes das DCN 

Indica que as DCN ainda atendem as 

necessidades contemporâneas do 

bacharelado em Adm. 

Melhorar o uso das 

DCN pelo PPC 

DCN flexíveis dão 

liberdade à coordenação 

Mostra que as IES podem usar as DCN de 

acordo com seus objetivos 

Melhorar o uso das 

DCN pelo PPC 

Aprofundar nos detalhes 

das DCN 

Evidencia que as informações das DCN 

devem se melhor trabalhadas. 

Melhorar o uso das 

DCN pelo PPC 

   



142 
 

Categorias Iniciais Conceito Norteador 
Categoria 

Intermediária 

Administração é um 

curso sem barreira de 

entrada 

Indica que, na grande maioria dos cursos 

de bacharelado em Administração, basta o 

interessado se inscrever para conseguir sua 

matrícula.  

Formação 

Profissional 

atualizada 

Muitos alunos de adm. 

não são preparados 

para fazer um curso 

superior 

Indica que o fato da ausência de barreira de 

entrada atrai muitos jovens despreparados 

para o ensino superior. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

Curso atraente porque 

cria empregabilidade 

para o jovem 

Evidencia o fato de que o curso abre 

possibilidades para o jovem entrar no 

mercado de trabalho, ainda durante do 

curso. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

Melhorar o rigor das 

atividades acadêmicas 

Ratifica a importância da seriedade na 

aplicação correta e bem orientada do PPC.  

Formação 

Profissional 

atualizada 

Motivar a presença em 

sala de aula 

Destaca que se deve privilegiar o ambiente 

da sala de aula, principal local no qual se 

dá o processo de ensino-aprendizagem  

Formação 

Profissional 

atualizada 

Existe um processo para 

o aprendizado 

Aponta para o fato de a aprendizagem ser 

um processo estruturado, não ocorrer de 

forma aleatória.  

Formação 

Profissional 

atualizada 

Aumentar a intensidade 

de leitura 

Propõe que o processo de aprendizagem 

tem forte dependência da leitura. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

Melhor formação gera 

impactos positivos para 

todos 

Lembra que uma melhor formação 

profissional, por meio do curso superior, 

acarreta  melhores posições profissionais e 

melhores resultados.  

Formação 

Profissional 

atualizada 

Melhorar a troca de 

experiências entre os 

alunos 

Indica que os alunos em fase final do curso 

podem ajudar os iniciantes em aspectos 

relativos a conteúdo e também atuação 

profissional. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

Fomentar experiências 

internacionais 

Destaca que experiências internacionais 

podem agregar valor à formação 

profissional. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

A formação técnica é 

fundamental, é a base. 

Lembra que, para conseguir uma boa 

formação profissional, os conteúdos, 

práticas e ferramentas técnicas são 

fundamentais. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

Redução das estruturas 

organizacionais obrigam 

os administradores a 

mudar sua percepção de 

hierarquia.  

A estrutura de poder nas organizações têm- 

se modificado, o que implica a mudança da 

forma de relacionamento entre as pessoas. 

Formação 

Profissional 

atualizada 
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Categorias Iniciais Conceito Norteador 
Categoria 

Intermediária 

A referência para os 

jovens mudou, eles 

valorizam as pessoas 

pelas suas realizações e 

não pelo seu cargo. 

Destaca a mudança de comportamento dos 

jovens em relação às estruturas de poder e 

forma de se relacionar com elas. 

Formação 

Profissional 

atualizada 

Programa de formação 

de professores 

Evidencia o fato de que a atuação dos 

professores pode ser melhorada por meio 

de um programa que contemple temas que 

o instrumentalize didaticamente a função 

docente. 

O PPC apoia o 

processo de 

aprendizagem 

Professores e alunos se 

motivam por um PPC 

mais sério. 

Destaca que há um público, tanto de 

professores, como de alunos, que apreciam 

um PPC com mais intensidade em suas 

atividades. 

O PPC apoia o  

processo de 

aprendizagem 

Professores que são 

exemplos para os 

alunos 

Aponta para o fato do ensino pelo exemplo 

e pela admiração do aluno em relação ao 

“Mestre”. 

O PPC apoia o  

processo de 

aprendizagem 

Atualização dos 

recursos  digitais 

Lembra a necessidade de se usar os novos 

recursos tecnológicos para apoiar o 

processo de aprendizagem. 

O PPC apoia o  

processo de 

aprendizagem 

Ensinar com exemplos 

reais, dar concretude 

aos fatos ensinados. 

Ratifica muitos teóricos da educação, 

lembrando que o processo de 

aprendizagem é melhor quando existe  a 

possibilidade da concretude, sair da teoria e 

ver o processo na prática.  

O PPC apoia o  

processo de 

aprendizagem 

 
 

Quadro 15. Organização para obtenção das categorias finais  

Categoria 

Intermediária 
Conceito Norteador Categoria Final 

Qualidade do curso Implica atender expectativas dos 

envolvidos no processo, destacando 

gestores, professores e alunos. 

Desempenho 

superior percebido 

pelo MEC e pela 

sociedade 

Formação e experiência 

da coordenação.  

Um coordenador bem preparado atua de 

forma mais segura e sabe usar melhor 

as informações e os recursos, 

promovendo um curso melhor. 

Desempenho 

superior percebido 

pelo MEC e pela 

sociedade 

O PPC apoia o processo 

de aprendizagem 

As orientações organizadas no PPC e 

difundidas entre os docentes e discentes 

impactam positivamente o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Desempenho 

superior percebido 

pelo MEC e pela 

sociedade 

Divulgação do PPC 

aos interessados. 

Um dos objetivos principais do PPC é 

comunicar aos docentes e discentes as 

PPC é um elemento 

fundamental para 
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Categoria 

Intermediária 
Conceito Norteador Categoria Final 

ações que devem ser implementadas 

para o sucesso do curso. 

gestão do curso. 

Aplicação correta do 

PPC 

Serve como instrumento que integra 

objetivos das partes interessadas, reduz 

conflitos e promove a sinergia. 

PPC é um elemento 

fundamental para 

gestão do curso. 

PPC concebido com a 

participação dos 

interessados  

Todo plano que é concebido com a 

participação das partes interessadas se 

torna mais legítimo e fácil de ser 

executado.  

PPC é um elemento 

fundamental para 

gestão do curso. 

Melhorar o uso das DCN 

no PPC 

As DCN são flexíveis e por isso devem 

ser abarcadas pelo PPC, que também 

deve estar atento aos aspectos 

específicos da região e do perfil 

desejado para o egresso.  

Egressos com 

formação alinhada 

às demandas 

contemporâneas da 

profissão. 

Formação Profissional 

atualizada 

PPC atualizado com as demandas 

sociais e aplicado de forma sistemática 

trará bons resultados na formação dos 

egressos.  

Egressos com 

formação alinhada 

às demandas 

contemporâneas da 

profissão. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no conteúdo da entrevista com o coordenador do 

curso. 

 

5.3.1 Análise e discussão dos dados obtidos por meio da entrevista com o 

coordenador do curso de bacharelado em Administração da FECAP  

O conteúdo coletado pela entrevista com o coordenador do curso de 

administração da FECAP foi submetido ao processo de organização proposto por 

Bardin (2011).  

Inicialmente foram criadas 42 categorias identificadas como iniciais. Tais 

categorias foram aquelas que se destacaram no texto transcrito a partir da 

entrevista. Essas categorias iniciais foram agrupadas, por meio do critério da 

similaridade, em 8 categorias identificadas como intermediárias. O Processo de 

geração das categorias intermediárias recorreu ao conceito de argumento do 

conceito norteador, que nada mais é do que uma breve explicação para um objetivo 

principal da categoria.  

Com base nas categorias intermediárias e usando novamente o conceito de 

argumento gerador (ou conceito norteador), o conjunto inicial das informações, 
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finalmente, depois de agrupado em categorias intermediárias, foi sintetizado e 

organizado em três categorias finais, a saber:  

a) desempenho superior percebido pelo MEC e pela sociedade; 

b) o PPC é um elemento fundamental para a gestão do curso; 

c) egressos com formação alinhada às demandas contemporâneas da 

profissão. 

Com base nestas três categorias finais e nas categorias intermediárias listadas 

pelo quadro 15, seguem algumas considerações. 

O desempenho superior percebido pelo MEC por meio das últimas avaliações 

oficiais e também pela sociedade, seja pela mídia especializada, seja pelos ex-

alunos, mostra que o curso atende ao quesito da qualidade a que se propõe. 

Corroborando Drucker (2009), qualidade significa atender as expectativas dos 

principais envolvidos com o processo, produto ou serviço que se propõe. Neste 

sentido, pode-se afirmar que tais anseios são atendidos.  

Outro elemento que colabora para que se consiga atingir o nível desejado de 

qualidade do curso é a gestão acadêmica. Essa gestão passa pela capacitação do 

coordenador do curso no que diz respeito à sua formação acadêmica, experiência 

profissional e acadêmica, conhecimentos das DCN e das áreas que compõem a 

grade curricular do curso. Ademais, o coordenador necessita ter habilidade 

comunicacional e política para se comunicar com pessoas de formações e  

perfis diferentes e também, muitas vezes, conciliar interesses distintos entre as 

áreas acadêmicas, administrativas e financeiras da instituição da qual o curso faz 

parte.  

Na percepção do coordenador entrevistado, o currículo do curso tem no Projeto 

Pedagógico, PPC, um documento que serve como referência e apoio ao processo 

de ensino-aprendizagem. As orientações organizadas no PPC se consubstanciam 

no plano que o curso de Administração aplicará no desenvolvimento de seu 

currículo. Porém, é necessário que haja uma boa gestão desse plano, para que ele, 

de alguma forma, consiga promover a comunicação, o controle e a integração dos 

elementos curriculares a todas as partes interessadas.  
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Nessa linha, a importância da divulgação do PPC aos interessados no 

processo de ensino-aprendizagem foi também destacada na entrevista do 

coordenador. Quanto maior o conhecimento do conteúdo desse documento, maiores 

serão as possibilidades de discuti-lo com vistas a melhorá-lo. A partir do momento 

em que esse conhecimento é compartilhado e assimilado pelos docentes, discentes 

e gestores acadêmicos fica mais produtiva a operação de aplicação do currículo por 

meio das aulas, atividades fora da sala de aula e também pela gestão acadêmica.   

O conhecimento, integração e boa comunicação do PPC pode promover o 

aumento do interesse dos envolvidos e, dessa forma, suscitar o aparecimento de 

ideias que contribuam para melhorar o projeto pedagógico e, consequentemente, o 

currículo. Neste caso, o início de um ciclo virtuoso começa com a boa comunicação 

do PPC. 

Segundo o coordenador do curso, no caso da FECAP, o caminho foi trabalhar 

de uma forma criativa com alguns elementos que são considerados chave. Para 

isso, foi criado um sistema TOP, já apresentado nesta tese, que obriga os 

professores, no mínimo semestralmente, a reverem processos-chave do PPC e 

discuti-los com seus pares. Essa discussão ocorre em reuniões formais, organizadas 

pela coordenação do curso. 

O coordenador entrevistado considera boas as atuais DCN do curso de 

bacharelado em Administração. Segundo ele, essas diretrizes curriculares, além de 

atenderem as demandas para uma boa formação profissional, possuem a 

flexibilidade necessária para que cada instituição possa ajustar seu projeto 

pedagógico de forma a ter um egresso com o perfil desejado.  

Neste sentido, é importante lembrar, conforme discutido na justificativa desta 

tese, que o perfil desejado para o egresso do curso de bacharelado em 

Administração pode mudar com o tempo, ajustando-se às necessidades 

contemporâneas da profissão. Esse aspecto corrobora com um dos apontamentos 

do entrevistado, quando destaca a necessidade de possibilitar aos egressos uma 

formação profissional atualizada, compatível com as novas necessidades técnicas 

que surgem no mercado e com a necessidade de experiências internacionais, por 

exemplo.  
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É importante considerar que a inserção das experiências internacionais no 

currículo é um grande desafio para as instituições de ensino, dado que tal fato 

exigirá adequações de processos curriculares, parcerias com instituições no exterior, 

o que elevará os custos da operacionalização do currículo e, muito provavelmente, 

promoverá aumento das mensalidades das instituições privadas. 

Há de se considerar ainda que os alunos que forem vivenciar uma experiência 

internacional deverão se planejar para ter à disposição tempo e recursos  

financeiros. 

 

5.4 Análise e discussão dos dados obtidos por meio do questionário aplicado 

aos egressos do curso de bacharelado em Administração da FECAP, turma 

2012 

De acordo com os dados colhidos pela pesquisa de campo e também pelo site 

do INEP em (http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/),  montaram-se 

as tabelas 5 e 6. Os dados mostram que os egressos do curso de bacharelado em 

Administração da FECAP que fizeram parte deste estudo formam um grupo 

heterogêneo no que tange ao perfil sócioeconômico. Ademais, não há uma 

predominância no que diz respeito ao tipo de escola, pública ou privada, onde 

fizeram o ensino fundamental e médio. É importante destacar que a tabela 06 mostra 

que 58,3% dos egressos pesquisados declararam em 2012 possuir renda familiar 

abaixo de dez salários-mínimos.   

Tomando como base tais informações, entende-se que a maior parte dos 

estudantes pesquisados não pertence às classes sociais mais privilegiadas 

economicamente, pois somente 7,7% tinham renda familiar acima de trinta salários- 

mínimos. 

A seguir são apresentados alguns dados que mostram o perfil demográfico dos 

egressos do bacharelado em Administração – FECAP em 2012. 

 

 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
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Tabela 5. Tipo de escola que os egressos frequentaram antes do curso superior 

Tipo de Escola que Frequentou Ensino Fundamental Ensino Médio 

 Quantidade % Quantidade % 

Rede Pública 42 38,5         42      38,5 

Rede Privada 62 56,9         64      58,7 

Redes Pública e Privada 05   4,6         03        2,8 

Não informou  0   0,0           0        0,0 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
 
 
Tabela 6. Condição Socioeconômica dos alunos declara ao INEP em 2012 

  % notaX DV 

 

Somando a sua 

renda com a renda 

de seus familiares 

que moram com 

você, quanto é, 

aproximadamente, 

a renda familiar? 

Nenhuma 0,3 59,2 0 

Até 1,5 salário-mínimo (até R$ 933,00) 1,4 47,6 11,6 

Acima de 1,5 e até 3 salários-mínimos (R$ 
933,01 a R$ 1.866,00) 

6,6 47,5 14,6 

Acima de 3 e até 4,5 salários-mínimos (R$ 
1.866,01 a R$ 2.799,00) 

10,5 52,6 13,1 

Acima de 4,5 e até 6 salários-mínimos (R$ 
2.799,01 a R$ 3.732,00) 

15,7 47,9 14,4 

Acima de 6 e até 10 salários-mínimos (R$ 
3.732,01 a R$ 6.220,00) 

23,8 47,6 15,7 

Acima de 10 e até 30 salários-mínimos (R$ 
6.220,01 a R$ 18.660,00) 

33,9 47,1 15,0 

Acima de 30 salários-mínimos (mais de R$ 
18.660,00) 

7,7 40,8 18,7 

Total 100   

Fonte: INEP (2015) 
 
 

Os alunos que fizeram parte da pesquisa foram selecionados por terem 

participado da prova do ENADE 2012. Essa prova foi aplicada aos alunos que 

estavam no sétimo e oitavo semestre em 2012, ou seja, teoricamente teriam que ter 

ingressado no primeiro ou segundo semestre de 2009. A tabela 07 mostra que 

alguns alunos estavam atrasados no curso. Esse atraso acontece quando o aluno 

reprova o semestre ou faz o trancamento temporário da sua matrícula.  

Essa mesma tabela mostra um aluno que entrou na FECAP em 2010. Neste 

caso, provavelmente, ele foi transferido de outra instituição ou curso e aproveitou 

disciplinas, podendo finalizar seu curso em três anos.  

Nesta situação, cabe uma consideração no que diz respeito à matriz curricular 

de curso. Quando a matriz curricular do curso é muito específica e diferente 

daquelas das outras instituições, ela dificulta a transferência dos alunos que se 
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interessarem em transferir para o curso depois de ter iniciado em outra escola. Da 

mesma forma, também dificultam as saídas dos alunos deste curso por meio de 

transferência para as outras escolas. 

Em ambos os casos, a dificuldade ocorre porque o aluno terá menor chance de 

aproveitar disciplinas cursadas na instituição de origem. Dessa forma, se a 

instituição pretende ser uma opção para alunos que já iniciaram cursos em outras 

IES, deve estar atenta a isto.  

Tabela 7. Período que o aluno cursou o bacharelado em Administração da FECAP 

Ano de início              –            quantidade Ano de término    –    quantidade 

2004 01 2011  03 

2005 02 2012 101 

2006 03 2013  05 

2007 03   

2008 38   

2009 60   

2010 01   

Fonte: Pesquisa de campo 

 
A falta de domínio de um segundo idioma, em especial o inglês, limita os 

estudantes e egressos da FECAP ao acesso a boas oportunidades de estágio e de 

cargos efetivos em posições mais elevadas. Essa situação é conhecida pelos 

coordenadores de curso e pelos gestores da área de estágios da Instituição.  

Os egressos avaliados, de modo geral, também apresentam essa deficiência 

conforme se observa na tabela 08, a seguir.  

Esse aspecto, que já foi mapeado pelos gestores da FECAP, e agora, ratificado 

por esta pesquisa, deve ser discutido durante o planejamento das próximas 

alterações curriculares do curso de bacharelado em Administração. Segundo as 

informações fornecidas pelo COT, Centro de Oportunidades e Talentos da FECAP5, 

muitos alunos perdem boas oportunidades de estágio e também de emprego por 

não apresentarem o domínio do idioma inglês.  

Nesse aspecto, as instituições que recebem alunos de classes 

socioeconômicas menos favorecidas, caso dos egressos de 2012 da FECAP, levam 

                                                      
5

 COT, Centro de Oportunidades e Talentos, departamento ligado à Pró-Reitoria de Extensão e 
Desenvolvimento, tem como objetivo apoiar os alunos em seu relacionamento com empresas, seja por meio de 
estágios ou para arrumarem um emprego. 
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desvantagem em relação àquelas que recebem alunos de classes sociais mais 

privilegiadas. Isto ocorre porque nessas classes a condição financeira permite aos 

pais pagarem o ensino de segundo ou terceiro idioma durante a infância e 

adolescência.  

Apesar de não fazer parte do escopo desta pesquisa, é importante citar que, de 

acordo com informações informais colhidas de professores que lecionam em escolas 

consideradas mais elitizadas, a maior parte dos alunos daquelas escolas chegam ao 

ensino superior com fluência em inglês e com experiências de intercâmbio. 

Apesar de não ser suficiente, a FECAP tem buscado ajudar seus alunos a 

minimizarem essa deficiência. Para isto, tem buscado parcerias com escolas de 

idiomas visando custos mais acessíveis. As parcerias dessa natureza em vigor 

atualmente na Instituição são: Alumni, Cultura Inglesa, EF Englishtown, Cervantes e 

Aliança Francesa. 

A FECAP, considerando suas características e limitações, se mostra atenta a 

essa demanda e tem se movimentado para poder atendê-la. Além dos convênios 

citados, também tem estabelecido parcerias com escolas internacionais para motivar 

seus alunos a participarem de processo de intercâmbios. 

 

Tabela 8. Conhecimentos em outros idiomas, declarado pelos egressos de 2012 

Nível declarado pelo egresso Quantidade (%) 

Tinha fluência em inglês e espanhol 03   3 

Tinha fluência em inglês 28 26 

Tinha inglês intermediário 40 37 

Tinha pouco conhecimento em inglês 22 20 

Não tinha fluência nem em espanhol 03   3 

Outros 13 12 

Fonte: Pesquisa de campo 

 
 

Informações gerais sobre a atual atividade profissional dos egressos de 2012 

Conforme ilustrado pela tabela 09, os egressos da FECAP encontram-se, em 

sua maior parte, trabalhando no setor de serviços. Considerando que os setores de 

educação, consultoria e financeiro também são essencialmente de serviços, temos 

aproximadamente 77% dos egressos trabalhando neste setor.  
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Essa informação é corroborada pelos dados apresentados na Tabela 01, que 

apontam um crescimento acentuado do setor de serviços no Brasil nos últimos anos. 

Estas informações corroboram aquilo que já tinha sido previsto por Castells (2005). 

Um outro fato que chama a atenção são os tipos de empresas onde os 

egressos da FECAP estão trabalhando. Constata-se pelas informações compiladas 

na tabela 09 que a maioria dos pesquisados trabalham em empresas multinacionais 

ou nacionais de grande porte. 

Tabela 9. Setor da Economia                e       Tipo de Empresa onde os egressos trabalham 

Setor da economia Quantia  %  Tipo de Empresa Quantia    % 

Serviços 48 44  Multinacional 40 37 

Educação 08 07  Nacional de grande porte 21 19 

Industrial 21 19  Nacional de médio porte 18 17 

Financeiro 15 14  Micro ou pequena empresa 11 10 

Consultoria 15 12  Serviço público 06 06 

Terceiro Setor 04 04  Negócio próprio 12 11 

    Terceiro setor 01  01 

Total 109 100  Total 109 100 

Fonte: pesquisa de campo 
 

As próximas questões analisadas foram elaboradas usando uma escala do tipo 

razão. Nessa escala, diante de uma assertiva, o respondente pode escolher um 

dentre os onze possíveis níveis de resposta, conforme abaixo: 

(10= Certeza)  

(  9=SIM-Forte) 

(  8=SIM-Médio) 

(  7=SIM-Fraco) 

(  6=SIM-Muito Fraco) 

(  5=TALVEZ)  

(  4=NÃO-Muito fraco) 

(  3=NÃO-fraco) 

(  2=NÃO)  

(  1=NÃO-forte) 

(  0= Em Hipótese Nenhuma) 

 

Com base nestes critérios, as respostas são apresentadas de forma agrupada, ou 

seja, o elemento avaliado, após receber uma nota de 0 a 10 de cada respondente, é 
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apresentado como uma média simples dos valores apontados pelos egressos. Ao final, a 

pesquisa conseguiu entrevistar 109 egressos da população inicialmente determinada.  

Com tais considerações, apresentam-se a seguir os resultados e discussões 

oriundos das questões específicas sobre currículos aplicadas aos egressos por meio 

de questionários. 

A questão de número 14 do questionário, vide anexo 02, tem como objetivo 

verificar a opinião dos egressos do curso de bacharelado em Administração da 

FECAP quanto aos fatores que influenciaram na escolha pelo curso. 

Os dados compilados no gráfico 04 mostram que os três principais elementos 

que os levaram a escolher o curso foram: a formação profissional voltada ao trabalho 

em empresas, o conhecimento que o curso se propõe a ensinar e a perspectiva de 

boa empregabilidade. 

O elemento indicado como “Formação voltada ao trabalho em empresas”, na 

escala mencionada anteriormente com notas variando de 0 a 10, apresentou uma 

nota média de 8,5, destacando-se como aquele a que os egressos atribuíram a 

maior nota.   

 

Gráfico 4. Fatores que influenciaram os egressos na escolha pelo curso de Administração 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Os três elementos com maior pontuação sugerem que esses egressos 

buscavam um currículo que fosse capaz de lhes dar uma formação profissional 

capaz de uma rápida inserção no mercado de trabalho. Outrossim, eles acreditaram 

na qualidade que o currículo proposto poderia lhes oferecer para iniciarem a carreira 

em grandes empresas.  

Entende-se que o conjunto de conhecimento proposto pelo PPC e a 

perspectiva de boa empregabilidade, indicados como segundo e terceiro fatores, 

respectivamente, contribuem para formar, junto ao elemento destacado em primeiro, 

uma tríade que indica fortemente a preocupação do jovem com uma boa formação 

profissional e consequentemente uma carreira promissora.  

 Nota-se ainda que o quarto fator, Formação para empreender, indica uma 

preocupação com uma capacitação alternativa, especificamente com a competência 

para empreender um negócio próprio.  

Finalizando as discussões dos dados informados no gráfico 04, nota-se que a 

influência de amigos e familiares, apesar de existir, aparece de forma frágil como 

fatores influenciadores da decisão na escolha pelo curso de bacharelado em 

Administração. 

A escolha pela profissão, além de muitas vezes não ser fácil, pode ser uma das 

decisões mais importantes na vida de uma pessoa. Ela irá investir tempo, dinheiro e 

direcionar sua atividade profissional para a área escolhida e, dessa forma, voltar 

atrás depois de iniciado o processo irá representar, no mínimo, perder tempo e 

dinheiro.  

Depois que a escolha é feita, a busca por um curso superior de qualidade faz 

com que os jovens avaliem várias opções e considerem diversos aspectos. Diante 

disso, uma pergunta que surge rapidamente é a seguinte: por que se opta por 

determina instituição? E ainda, nesse caso, porque a opção pelo curso da FECAP? 

Essa escolha, provavelmente, considera aspectos como o preço da 

mensalidade, a localização da escola, a reputação da marca no mercado, 

conveniência, dentre outros. 
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Como o propósito de verificar como os egressos do curso de bacharelado em 

Administração da FECAP do ano de 2012 avaliaram esses e outros elementos 

quando escolheram o curso, foi elaborada uma questão que usou a seguinte 

assertiva: 

“Contribuiu e/ou influenciou na escolha pela instituição onde cursou 

Administração”. 

O resultado obtido pelas respostas é mostrado no gráfico 5 e discutido na 

sequência. 

 

Gráfico 5. Fatores que influenciaram na escolha pelo curso de Administração da FECAP 
Fonte: Pesquisa de campo 
 

 
Com base nas informações apresentadas pelo gráfico 5, pode-se notar que, em 

maior ou menor grau, todos os elementos foram apontados como critérios para a 

escolha do curso. No entanto, alguns se destacam em relação aos outros: a 

reputação da marca, a nota no ENADE, a localização e a infraestrutura.  
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Entende-se, a partir desses dados, que a escolha leva em consideração 

principalmente aspectos mais tangíveis. Isso indica que a escolha, de fato, é madura 

e realizada de forma planejada.   

É importante destacar que a marca FECAP, quando escolhida por esses 

egressos, em 2009, já tinha um histórico de sucesso nas avaliações oficiais do MEC. 

Ademais, pesquisas feitas anualmente pela CPA ─ Comissão Própria de Avaliação 

da FECAP ─ apontam que a Marca da Instituição e a Nota do ENADE aparecem 

como referências principais quando os alunos escolhem a instituição e o curso 

superior.   

Ainda em relação aos elementos que são considerados na escolha do curso e 

instituição e destacando o elemento que recebeu a maior nota, reputação da marca 

da instituição, cabe ressaltar que tal apontamento é comum quando se avaliam 

outros produtos ou serviços. Há uma explicação para isso bastante usada pela área 

do marketing.                    

 Trata-se de um fenômeno conhecido como “posicionamento de marca”, ou 

seja, como uma determinada marca é percebida pelos clientes potenciais. Essa 

percepção se forma ao longo de um período à medida que a marca entra em contato 

com o consumidor ou cliente. Quando a marca passa a ser um dos principais fatores 

na escolha, significa que o cliente enxerga valor nela e está disposto a pagar por isto 

(RIES & TROUT, 2011). 

Os dados obtidos pelas respostas sugerem ainda que a escolha não foi 

definida por um fator isolado. Todos os elementos previstos foram considerados, uns 

mais, outros menos. Essa informação pode ser útil para a instituição de ensino 

planejar sua comunicação com vistas a aumentar a demanda por seus cursos. 

Apesar de a matriz curricular não ter sido um dos principais fatores que 

determinaram a escolha pelo curso, é por meio dela que as disciplinas são 

organizadas e aplicadas.  

Devido a essa importância, e para avaliar o impacto que os assuntos 

apresentados pelos componentes curriculares, disciplinas e temas conduzidos 

durante o período das aulas têm na atividade profissional dos egressos, foi 

selecionado, a partir da grade curricular do curso de bacharelado em Administração 
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em estudo, um conjunto de temas com os quais os egressos tiveram contato durante 

sua graduação.  

Diante desse conjunto de temas, para avaliar tal impacto, foi elaborada a 

seguinte assertiva: 

 “Disciplina – Tema é muito importante para minha atividade profissional”.  

As respostas foram agrupadas no gráfico 6 e mostram a percepção dos 

egressos em relação aos 26 temas que lhes foram apresentados. A escala usada foi 

a mesma das questões anteriores, atribuição de notas variando de 0 a 10.  

Nota-se no gráfico 6 que a maioria dos temas apresentados são bem avaliados 

pelos egressos, fato que comprova que reconhecem a importância desses temas no 

currículo e, consequentemente, em sua formação profissional.  
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Gráfico 6. A importância dos temas para a atividade profissional, na percepção dos 
egressos 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 
 

Ainda em relação aos dados deste gráfico, vale ressaltar que alguns temas de 

caráter mais aplicado no cotidiano profissional dos egressos são percebidos como 

mais importantes, enquanto outros, de caráter menos aplicado, são apontados como 

menos importante. 

7,9 

7,2 

8,0 

7,6 

5,6 

8,2 

8,0 

8,7 

7,4 

7,7 

8,0 

7,0 

8,2 

8,3 

8,1 

6,8 

7,4 

7,2 

8,4 

6,7 

6,3 

7,4 

6,6 

7,8 

7,5 

8,7 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Contabilidade

Direito

TGA

Estatística

Filosofia

Lógica

Redação empresarial

Economia

Empreendedorismo

A.D.Contábeis

Gestão de Projetos

Logística e Materiais

Mat. Aplicada

Matemática Financeira

Marketing

Gestão de Operações

R. Humanos

Resp. Social

Finanças Corporativas

Tec.  e Sistemas Informação

Sociologia

Proc. Adm e Analis. Organiz.

Adm. de Materiais

Custos

Controladoria

Plan. Estratégico



158 
 

 Os cinco apontados como os mais importantes são: 

Planejamento Estratégico, Economia, Finanças Coorporativas, 

Matemática Financeira e Matemática Aplicada. 

Não obstante, deve-se considerar ainda que os temas Finanças, Marketing e 

Matemática Financeira aparecem em mais de um semestre, compondo diferentes 

disciplinas.   

 Os cinco apontados como os menos importantes são:  

Filosofia, Sociologia, Gestão de Operações, Administração de Materiais e 

Tecnologia e Sistemas de Informação. 

Esses temas, que foram julgados menos importantes, compõem assuntos 

considerados para a formação básica, caso das disciplinas de Sociologia e Filosofia. 

No caso das disciplinas Operações e Materiais e Sistema de Informação, as causas 

podem ser diversas, inclusive o fato de elas serem fortemente quantitativas para o 

caso de Operações e Materiais, ou disciplina com pouca ligação formal com as 

demais, caso de Sistemas de Informação.   

Esse e outros fatores que podem explicar o pequeno envolvimento dos alunos 

com um determinado tema ou disciplina merecem uma investigação específica.  

Nesse contexto, as experiências vivenciadas na sala de aula e o convívio diário 

com professores e gestores ajudam a identificar, dentre outros, aspectos que podem 

influenciar para um maior envolvimento dos alunos com os temas, tais como: a 

abordagem usada pelo professor na sala de aula; técnicas usadas para aplicação 

das aulas; recursos pedagógicos disponíveis; empatia entre professor e alunos; 

forma de relacionamento que se estabelece durante as aulas.  

Observa-se também que a forma com que o professor conduz o processo de 

avalição da aprendizagem pode influenciar no envolvimento dos alunos com o 

processo de ensino-aprendizagem. A avaliação deve ser usada para colaborar 

positivamente com os alunos e não para puni-los. Entende-se ainda que para o caso 

das disciplinas cujo conteúdo tem menor relação com a atividade profissional, o 

desafio do professor torna-se ainda maior.   
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A percepção dos egressos em relação a um conjunto de elementos considerados 

essenciais ao currículo foi investigada e os resultados estão compilados no gráfico 7. 

Esses elementos já foram discutidos com base na análise do Projeto Pedagógico do 

Curso e fazem parte do processo de aplicação do PPC e, conforme se quer 

considerar, de uma forma mais ampla, são fundamentais ao currículo.  

Quando se observa a percepção dos egressos em relação a eles, verifica-se 

que os dois que mais se destacam são aqueles relativos à atuação dos professores. 

Em um modelo de educação presencial, como é o caso estudado, os egressos 

valorizam os professores que são bem preparados para ensinar e entendem que 

eles foram fundamentais ao seu aprendizado durante o período de sua graduação.  

Esses resultados vão ao encontro dos conceitos que a tese apresentou para 

currículo nas seções 3.2 e 3.3. Com efeito, a organização e regulação dos conteúdos, 

práticas e políticas educacionais por meio de um processo de comunicação entre 

docentes e discentes, tem o professor como figura fundamental do processo.  

Nesse contexto, a FECAP também se mostra atenta, uma vez que oferece 

durante os semestres um programa de qualificação docente, elemento que será 

discutido mais adiante no tópico referente aos processos institucionais que apoiam 

os currículos de seus cursos.  

Os elementos com menores notas na pesquisa também estão dentre os que se 

apresentam como maiores desafios para a gestão acadêmica da escola. 

A prática da pesquisa, realizada com alunos de graduação em uma escola na 

qual a maioria dos discentes busca o mercado de trabalho, tem-se mostrado como 

um desafio no que tange ao seu desenvolvimento. Apesar disso, a FECAP tem 

levado a cabo um programa estruturado de iniciação científica que conta com vários 

professores orientadores e que são remunerados por essa atividade. Também 

oferece aos alunos do programa uma bolsa na forma de desconto na mensalidade 

do curso.  

O projeto aprovado dá ao aluno participante dele um desconto no valor da 

mensalidade, por um período de doze meses. Atualmente, a Instituição oferece 

quinze bolsas, além de também contar com quatro bolsas PIBIC do CNPQ. 
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Conforme apresentado na seção 5.2.1, elemento 11, o PPC do curso de 

bacharelado da FECAP apresenta características inovadoras. No entanto, a percepção 

dos egressos em relação à inovação no que se refere às práticas pedagógicas aplicadas 

pelos professores não se destaca. Quando comparados a outras práticas, esse 

elemento aparece como um daqueles menos destacados pelos egressos.   

Para formular uma explicação para isso, pode-se, mais uma vez, recorrer ao 

convívio no ambiente da escola, especificamente o contato com professores e 

gestores escolares durante conversas informais sobre o tema e também nos cursos 

promovidos pelo Programa de Qualificação Docente. De forma bastante objetiva, 

pode-se dizer que os professores preferem aplicar modelos tradicionais de ensino e 

quando aplicam outros modelos didáticos pedagógicos correm o risco de não contar 

com uma boa percepção dos alunos.  

 

Gráfico 7. Percepção dos principais elementos curriculares relativos ao curso 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Os dados apresentados no gráfico 7 também permitem identificar que, na 

opinião dos egressos, o conjunto de elementos curriculares considerados essenciais 
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forma bastante equilibrada. Seis entre dez elementos avaliados possuem nota média 

acima de 8,0 e nenhum deles nota abaixo de 6,7.  

Quando comparados com os dados apresentados pelo quadro 13, apresentado 

na seção 5.2, percebe-se que há uma forte convergência entre os resultados da 

pesquisa documental e a percepção dos egressos.   

Finalizando a análise desse quesito, pode-se dizer que o PPC do curso 

promove de forma adequada os elementos considerados fundamentais ao currículo 

do curso de bacharelado em Administração para o perfil de egresso que se propõe.  

Continuando a discussão da pesquisa realizada com os egressos, apresenta-

se a seguir a percepção deles em relação às habilidade e competências propostas 

pelas DCN. Essas diretrizes, em seu Art. 4.º, recomendam que “Profissionais 

bacharéis em Administração devem apresentar em sua formação um conjunto de 

habilidades e competências necessárias ao bom desempenho da prática 

profissional”.  

O questionário, apêndice 02, em sua questão 19, apresentava aos 

entrevistados a seguinte assertiva: 

Habilidades e Competências desenvolvidas durante o curso de Administração”.  

Fazendo uso da mesma escala apresentada anteriormente, os egressos 

assinaram o grau em que percebem cada uma dessas características em sua 

formação, conforme destaca o gráfico 8.  

De modo geral, todas as vinte e sete habilidades e competências propostas 

pelas DCN são percebidas pelos egressos como presentes em sua formação. No 

entanto, apesar das boas notas apontadas pelos egressos, os dados mostram que 

ocorre uma variação na intensidade com que elas são reportadas. Há de se 

considerar que essa variação seria natural e que está relacionada a diversas 

dimensões cujo estudo não é objetivo desta tese.  

Entretanto, com base nos dados coletados, e com o propósito de discutir tal 

comportamento, apresentam-se a seguir algumas considerações. 
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As habilidades e competências mais desenvolvidas segundo a percepção dos 

egressos são apresentadas a seguir, em ordem decrescente, da maior para a menor 

nota recebida. 

A- Pensar estrategicamente em relação a oportunidades e ameaças; 

B- Identificar e definir problemas organizacionais; 

C- Desenvolver soluções para os problemas identificados; 

D- Comunicar-se na forma escrita e verbal de maneira clara e objetiva; 

E- Buscar o aprendizado contínuo; 

F- Ter uma postura crítica/ser autocrítico. 

 

O curso de Administração da FECAP pode ser considerado generalista, pois, 

durante os oito semestres de realização, e com forte aderência às DCN, apresenta 

aos estudantes um conjunto de temas ligados principalmente à estrutura e 

funcionamento das organizações, instrumentos de planejamento, de controle, de 

documentos fiscais e legais, processos, projetos e desafios que elas devem 

empreender na busca de seus objetivos empresariais. 

O foco de grande parte das disciplinas, considerando seus respectivos temas, 

é aplicado para identificar e solucionar problemas organizacionais ligados a 

Contabilidade, Direito Empresarial, Matemática Financeira, Finanças Empresariais, 

Planejamento Estratégico, Gestão de Projetos, dentre outros.  Diante disso, os itens 

A e B, apontados dentre as competências mais desenvolvidas, surgem, 

provavelmente, como resultado natural da grande exposição que os estudantes de 

Administração têm a este tipo de situação.   

O pensamento estratégico em relação às oportunidades e ameaças também é 

um tema que aparece em várias disciplinas durante o curso de Administração. 

Dessa forma, em função da exposição intensa ao assunto e de poder tratar deles de 

forma prática por meio da elaboração de planos, como, por exemplo, plano de 

marketing, plano de projetos e plano de negócios, dentre outros, faz com que tais 

habilidades e competências sejam vivenciadas várias vezes pelos estudantes 

durante o curso, ficando, desse modo, mais forte em sua percepção.  

O processo de comunicação organizacional, escrito ou verbal, é uma demanda 

que vem se tornando cada vez mais sofisticada em relação ao seu escopo. Os 
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profissionais que exercem funções administrativas necessitam escrever bem seus 

relatórios e também saber defender suas ideias verbalmente, seja durante reuniões 

formais, seja em apresentações. Ademais, outras formas de relacionamento 

requerem técnica e precisão durante a condução das atividades profissionais. Nesse 

contexto, as escolas de negócios, dentre as quais as de Administração, têm buscado 

desenvolver nos seus alunos habilidades e competências que sejam capazes de 

atender tais necessidades.  

Outra característica que está alinhada a uma boa formação profissional é o 

aprendizado contínuo. Entretanto, apesar de ter se tornado uma frase comum nos 

discursos acadêmicos e profissionais, tal característica deve estar entre os objetivos 

da escola e, principalmente, nos objetivos do profissional.  

Com este propósito, entende-se que o currículo pode destacar essa 

necessidade em vários momentos, seja no discurso dos professores, na oferta de 

cursos extracurriculares, seja com cursos de atualização aos egressos. Nota-se 

também que as escolas mais destacadas têm buscado caminhar nesse sentido. 

Então, quando isto aparece de forma destacada na opinião dos egressos, e 

associado a outras informações, como a oferta de atividades fora da sala de aula, 

pode-se considerar que a escola tem buscado desenvolver essas competências nos 

seus alunos. Não obstante, ressalta-se o fato de que essas habilidades e 

competências são consideradas dentre as mais importantes para a vida de uma 

pessoa, ou seja, a vontade de continuar aprendendo e se aperfeiçoando, mesmo 

depois de já se tornar, neste caso, um bacharel em Administração. 

 

Habilidades e competências menos desenvolvidas nos egressos, segundo a 

percepção deles: 

A- introduzir modificações nos processos produtivos; 

B- refletir e atuar criticamente na esfera da produção/elaborar projetos em 

organizações; 

C- ter vontade política e administrativa; 

D- realizar tarefas e atividades próprias de consultoria em gestão e 

administração; 
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E- emitir pareceres e perícias administrativas gerenciais, organizacionais, 

estratégicas e operacionais. 

 

O gráfico 8 mostra que as 27 habilidades e competências propostas pelas 

DCN, segundo a percepção dos egressos do ano de 2012 da FECAP, foram, no 

geral, desenvolvidas em sua formação profissional. Entretanto, algumas aparecem 

com menor destaque. 

Dentre essas, se reconhece o tema ligado a processos produtivos, gestão da 

produção e gestão de projetos. Apesar de a resposta ser apenas um indicativo, ela 

dá pistas sobre a necessidade de discutir esse tema no que diz respeito a sua 

intensidade, carga horária e forma com que vem sendo aplicada no curso de 

Administração.  

Nesse caso, é importante ressaltar que as disciplinas que tratam da gestão de 

operações, administração da produção e gestão de projetos, podem estar sendo 

tratadas no currículo de Administração com uma carga horária insuficiente para 

cobrir de forma ideal uma grande variedade de conteúdos relativos a elas.  

Considerando a grande importância das habilidades e competências relativas a 

tais temas, e o apontamento feito pelos egressos, entende-se que esse possa ser 

um problema sério do currículo deste curso. Ademais, como o PPC é um documento 

constantemente revisado pela coordenação, esse aspecto talvez mereça ser 

discutido pelos gestores do currículo do curso de Administração da FECAP.  

A competência relativa à vontade política e administrativa parece ser uma das 

mais difíceis de ser desenvolvida por meio do estudo formal. Ela pode ser uma 

causa para essa competência ter aparecido em menor grau, o que requer reflexão 

por parte dos gestores do currículo de bacharelado em Administração.  
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Gráfico 8. Percepção dos egressos sobre as habilidades e competências desenvolvidas 
durante o curso de Administração 

  Fonte: Pesquisa de campo.  
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Atividades de Consultoria não são especificamente tratadas no currículo da 

FECAP o que aparece na percepção dos egressos. Em outros currículos não 

estudados nesta tese, o tema aparece como unidade curricular distinta, ou seja, uma 

disciplina específica que discute a atividade de consultoria e propõe atividades 

relativas à atuação profissional de um consultor de empresas. Considerando que os 

trabalhos de consultoria, sejam internos ou externos, vêm ganhando espaço nas 

organizações, a FECAP deve observar com cuidado essa “carência curricular” em 

seu bacharelado em Administração.    

A última competência que apareceu dentre as cinco menos destacadas trata 

respectivamente da emissão de pareceres e perícia. Ela pode ter causa semelhante 

àquela apontada para consultoria e, da mesma forma, significar uma boa 

oportunidade de melhoria nas próximas revisões desse currículo. 

Há de se considerar que a grade curricular, limitada pelas horas-aula que 

compõem o curso, pode ser comparada a um “cobertor curto”, ou seja, é difícil, quiçá 

impossível, cobrir todas as áreas do conhecimento necessárias à formação 

profissional do egresso. É por causa disto que a instituição deve planejar um 

currículo que seja capaz de atender da melhor forma possível ao perfil de egresso 

que ela propõe a formar. 

Para avançar com esta discussão é importante lembrar o conceito de currículo 

que foi adotado para subsidiar as discussões desta tese. Assim foi definido na seção 

3.2:  

“Uma construção cultural realizada por mecanismos formais e informais, 

ocultos ou não, que têm como objetivo organizar e regular conteúdos, práticas e 

políticas educacionais. Ele comunica, controla e integra as ações pedagógicas, 

administrativas e humanas dos processos de ensino e aprendizagem. Deve ser 

dinâmico o suficiente para se ajustar as mudanças advindas do mundo moderno, 

formal e seguro para transmitir a proposta educacional de forma clara, de modo que 

todos possam entender seus papéis e colaborar com seus processos”.  

De acordo com esse conceito, o desenvolvimento do currículo de maneira 

eficiente e eficaz necessita de uma série de processos de apoio, e, ainda, tais 
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processos podem estar do lado de fora da sala de aula. Ademais, em alguns casos, 

podem estar distantes do alcance direto dos professores e do coordenador do curso.   

A necessidade por esses processos de apoio surge naturalmente nas 

instituições de ensino superior em função do contexto social e da realidade local, 

cabendo aos seus gestores acadêmicos pensar em soluções para atendê-los.  

A resposta pode ser dada de várias formas, mas aquelas consideradas mais 

adequadas ocorrem quando a instituição estrutura serviços que façam frente a tais 

demandas, como, por exemplo: apoio psicopedagógico, área de relacionamento com 

entidades internas e externas à escola, área de extensão universitária que promova 

serviços para a comunidade do entorno com a participação dos alunos, dentre 

outros.  

Para que tais serviços tenham sucesso, devem ser apoiados pela alta direção 

da escola e também serem construídos com adequado planejamento, implantação e 

manutenção. Para que se tornem sustentáveis, devem contar com o envolvimento 

dos professores, alunos e gestores acadêmicos, bem como ser conduzidos de modo 

que sejam bem avaliados pela comunidade acadêmica, principalmente pelos alunos.  

A boa avaliação de tais serviços depende, principalmente, das pessoas que 

estão na “linha de frente”. Essas pessoas devem ser bem preparadas e motivadas 

para conduzir essas atividades. 

Para que isso ocorra, é necessário que se façam os investimentos e 

treinamentos necessários. Ademais, também é fundamental a existência de um 

processo de planejamento que envolva as áreas da escola que fazem interface com 

tais serviços. 

Os dados da pesquisa com os egressos ratificam a importância de muitos 

desses serviços, os quais foram criados e aperfeiçoados ao longo dos últimos quinze 

anos. Conforme se pode identificar no gráfico 9, tais serviços apresentam um bom 

nível de avaliação por parte dos egressos. Porém, é possível verificar ainda que há 

problemas com alguns e isso sugere que seus gestores devem avaliar o que está 

ocorrendo e buscar ajustá-los à real necessidade dos alunos.    



168 
 

A próxima questão buscou avaliar como algumas atividades consideradas de 

apoio, pelo fato de ocorrerem fora da sala de aula, são avaliadas pelos egressos em 

relação ao desenvolvimento de sua carreira. 

Para avaliar a percepção desses serviços, as atividades extras, pelos egressos 

do curso de bacharelado em Administração da FECAP, o questionário apresentado 

a eles propôs a seguinte assertiva:  

“A atividade contribuiu para minha formação profissional”.  

Seguindo a mesma escala das questões anteriores, eles apontaram o nível de 

contribuição para cada uma das atividades apresentadas. Cabe observar aqui, mais 

uma vez, os parâmetros usados na construção da escala das respostas.  

(10= Certeza)  

(  9=SIM-Forte) 

(  8=SIM-Médio) 

(  7=SIM-Fraco) 

(  6=SIM-Muito Fraco) 

(  5=TALVEZ)  

(  4=NÃO-Muito fraco) 

(  3=NÃO-fraco) 

(  2=NÃO)  

(  1=NÃO-forte) 

(  0= Em Hipótese Nenhuma) 

 

Conforme mostra o gráfico 9, algumas atividades acadêmicas consideradas de 

apoio foram destacadas pelos egressos. Na percepção deles, essas atividades 

contribuíram para sua formação profissional.  

Foram apontadas como as que mais contribuíram para a formação profissional 

as seguintes atividades extraclasses: PEDP, Estágio Supervisionado, Cursos de 

Extensão, Aulas de Nivelamento e Feiras de Oportunidades.   

Entende-se que as atividades destacadas como aquelas que mais contribuíram 

para a formação profissional são aquelas com as quais os egressos tiveram mais 

contato, vivenciando-as de forma mais intensa. Em função disso, conseguem, de 

alguma forma, mesmo que subjetiva, mensurar sua contribuição.  

Dentre essas atividades, algumas são obrigatórias aos alunos, caso do PEDP e 

do Estágio Supervisionado.  
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O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória no currículo do curso de 

bacharelado em Administração e todas as escolas devem provê-lo. O que diferencia 

esse serviço nas escolas é a qualidade do serviço de atendimento prestado aos 

alunos e também o nível e qualidade das vagas de estágio que a escola consegue 

viabilizar. Esse serviço, além de ser facilmente percebido pelos alunos, pode ser 

mensurado, seja em termos de tempo para se arrumar um bom estágio, seja pela 

remuneração e qualidade do estágio para a formação profissional do aluno, ou ainda 

pela quantidade de vagas que o aluno terá a sua disposição no momento em que 

precisar estagiar.   

O PEDP é um programa específico do Centro Universitário FECAP. Esse 

programa é considerado pelos gestores educacionais como um dos responsáveis 

pela qualidade do curso. Trata-se de um programa composto por aulas de reforço 

aos sábados sobre temas fundamentais ao curso, escolhidos de forma criteriosa e 

técnica. Além das aulas, os alunos realizam avaliações sobre os conteúdos 

trabalhados e os resultados obtidos compõem a nota final do semestre de todas as 

disciplinas. O peso da participação dessa nota na média geral do aluno varia de 

acordo com o semestre, podendo chegar em até 30% para alguns casos.  

 Os cursos de extensão também são organizados e estruturados para contar 

com sugestões de temas dos próprios alunos, professores e coordenadores. A maior 

oferta desses cursos ocorre no período das férias, para que os alunos possam 

participar, dado que a maioria deles trabalha durante o dia. Também há, 

semestralmente, oferta de cursos aos sábados. 

Normalmente, os cursos têm natureza predominantemente instrumental e 

abordam conhecimentos que ajudam os alunos em suas atividades profissionais. 

Como exemplo, pode-se destacar cursos como Excel, Uso da Calculadora HP, 

Inglês para negócios, cursos voltados a certificações, dentre outros. 

As aulas de nivelamento ou, como é conhecido institucionalmente na FECAP, 

Programa de Nivelamento, é uma das atividades destacadas pelos egressos como 

daquelas que mais contribuem para sua formação profissional. Esse programa de 

gestão acadêmica é estruturado de forma que os alunos ingressantes que 

apresentarem baixo desempenho nos assuntos referentes a matemática e 

português, nas provas do processo seletivo, tenham acesso a eles.  
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Gráfico 9. Atividades extras classes que contribuíram para formação profissional  
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

O programa oferece aulas aos sábados e os alunos que as frequentarem 

ganham ponto-bônus nas disciplinas que cursarem no primeiro semestre. Esse 

elemento é uma resposta ao item das DCN do curso de Administração, já 

apresentado no quadro 13, como os elementos essenciais ao currículo. Tal prática, 

junto com a Monitoria, tem o objetivo de recuperar os alunos que se atrasarem 

durante o processo. 

Nesse caso, pode-se considerar como uma prática proativa, pois se antecipa 

ao problema, ou seja, busca preparar os alunos, notadamente com dificuldades, 

para que eles não venham a ter problemas de aprendizagem e, por consequência, 

se atrasem durante seu processo de formação profissional. 

As feiras de oportunidades oferecidas pela FECAP são duas. A primeira é 

chamada de Feira de Auditoria e Consultoria e ocorre no primeiro semestre; a 

segunda, denominada Feira de Oportunidades e Talentos, ocorre no segundo 

semestre. Em ambos os eventos, empresas convidadas vão até o campus, montam 

seus estandes e disponibilizam profissionais para fazerem contato direto com os 
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estudantes. Nesse contato, além da troca de informações, surgem oportunidades 

para estágios e para vagas efetivas. 

O serviço de Orientação de Carreira é feito por profissional especializado no 

tema, em horário previamente agendado. Esse serviço oferece ao aluno dicas 

valiosas que vão desde processos básicos de preparo de currículo até orientações 

técnicas e específicas voltadas à participação em processos de recrutamento de 

trainees, por exemplo. 

Em relação às atividades apontadas como aquelas que menos contribuíram, 

seguem algumas considerações: 

Centro Acadêmico: essa entidade estudantil existe na Instituição há mais de 60 

anos e, segundo relatos de documentos antigos, já teve participação intensa de 

alunos, sendo bastante efetiva na vida acadêmica da escola. Essa participação 

reduziu muito, ficando, na prática, restrita às atividades esportivas promovidas pela 

Atlética, diretoria do Centro Acadêmico voltada aos esportes. 

Uma forma de explicar isso é o fato de o aluno que entra no curso de 

Administração, ou em qualquer outro curso da área de negócios da FECAP, logo no 

início passa a ter uma série de oportunidades para bons estágios. Então, por esse 

fato, a rápida entrada no mercado de trabalho, se veem com restrição de tempo e 

com dificuldade para se envolver com atividades além daquelas voltadas ao trabalho 

e aos estudos.  

Empresa Junior: a explicação para essa entidade não ter tido sucesso nos 

últimos anos é muito parecida com a anterior, ou seja, o perfil do aluno de 

Administração da FECAP. A grande maioria busca, desde o início do curso, 

oportunidades no mercado de trabalho.  

Conforme já discutido, a Instituição, por meio do COT, provê tais 

oportunidades. Assim, os alunos preferem buscar processos que contribuam com 

sua carreira profissional.  

Apesar disso, durante o período de 2008 – 2012, durante o qual 97% dos 

egressos respondentes da pesquisa estudaram, a FECAP Jr. esteve em pleno 

funcionamento, com diretoria composta e com projetos sendo executados. Ressalva-
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se o fato de que, nesse período, estavam envolvidos com esse projeto apenas 

quatro alunos.    

Outra representação estudantil, a Atlética FECAP é uma entidade que tem 

apoio institucional e financeiro para realização das atividades esportivas. A 

Instituição contrata e gerencia professores de educação física para acompanhar as 

equipes formadas pelos alunos com vista à disputa de campeonatos esportivos. 

Ademais, fornece material esportivo e infraestrutura de apoio, como quadras e 

inscrições em alguns eventos. 

A resposta para a pequena participação dos alunos também se alinha às 

anteriores, ou seja, perfil e objetivo dos alunos. Ressalta-se, porém, que apesar do 

baixo número de interessados, essa entidade é a que mais desperta o interesse dos 

alunos, principalmente em determinados períodos do ano, quando ocorrem os 

eventos esportivos pelos quais eles têm maior interesse. 

Diante dessas informações que destacaram as atividades que, no 

entendimento dos egressos, contribuíram mais ou menos para a formação 

profissional os gestores do currículo poderão tomar medidas que potencializem 

algumas e que eliminem ou modifiquem o formato de outras. Ademais, entende-se 

que esses dados também podem ser usados por outras escolas para ajustarem seus 

currículos.  

Continuando com os dados computados na pesquisa com os egressos, 

apresentam-se a seguir os elementos considerados barreiras, dificuldades ou 

restrições ao processo de ensino-aprendizagem e que devem ser superadas ou 

minimizadas.    

Para entender qual a percepção que os egressos pesquisados têm em relação 

a tais dificuldades, o questionário apresentou-lhes a seguinte assertiva: 

“Dificultou meu processo de aprendizagem no curso de Administração”.  

Na sequência, usando a mesma escala apresentada anteriormente, eles 

fizeram seus apontamentos, o que resultou no gráfico 10. 

Apesar de redundante, cabe ainda lembrar que cada elemento que compõe os 

gráficos apresentados nesta tese, caso do gráfico 10, tem seu valor estimado com 
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base em uma média simples das notas apresentadas pelos 109 respondentes, 

egressos do bacharelado de Administração da FECAP no ano de 2012.  

O elemento citado como aquele que mais dificultou o processo de ensino-

aprendizagem foi a falta de motivação em algumas disciplinas, média de 6,70 na 

escala usada.  

A falta de motivação nessas disciplinas é uma questão que merece ser 

estudada com mais profundidade. Talvez esse seja o grande desafio da maioria dos 

professores e alunos universitários, ou seja, por parte dos professores, motivar seus 

alunos a se envolverem com a aula, e por parte dos alunos se envolverem, para que 

possam se motivar aos estudos e tirar o melhor proveito desse processo. 

As instituições têm percebido essa dificuldade e buscado discuti-la com seus 

professores e gestores acadêmicos. No caso da FECAP, por meio de um programa 

de capacitação dos professores para o ensino superior, denominado pela Instituição 

de Programa de Qualificação Docente, os professores são convidados a participar 

de cursos e oficinas durante os quais se discutem e se praticam alternativas para 

tornarem as aulas mais interessantes aos alunos. Conforme relato de professores, 

essa ação institucional tem contribuído para que eles repensem suas aulas, 

buscando planejá-las de modo que sejam mais atrativas aos seus alunos.  

A organização do tempo para o estudo foi um dos elementos apontados como 

dificuldade durante o processo de aprendizagem.  Nesse caso, entende-se que a 

restrição de tempo pelo fato da grande maioria dos alunos trabalharem para manter 

seus estudos seja um dos principais fatores que contribuem para tal dificuldade. No 

entanto, é importante lembrar que essa dificuldade geralmente ocorre com um 

grande número de pessoas em diversas áreas da sociedade. A notícia boa, neste 

caso, é que isso pode ser resolvido em muitos casos com planejamento e 

dedicação. 

Outro fator que apareceu na pesquisa como dificultador do processo foi a falta 

de controle emocional durante as provas. Essa importante questão merece um 

estudo mais profundo por parte dos pesquisadores da educação, principalmente dos 

especialistas em Psicologia da Aprendizagem e de Avaliação. No entanto, com base 

na experiência docente e da vivência no cotidiano acadêmico do autor deste 
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trabalho, pode-se considerar que alguns aspectos relacionados a isso colaboram 

sensivelmente para que ocorram dificuldades nesse processo: 

 a avaliação não é percebida como um elemento que tenha contribuído para 

o processo de ensino-aprendizagem, é tratada simplesmente como um 

controlador final. Isso colabora para que ela seja entendida como algo ruim, 

indesejável;   

 muitos professores usam as provas para intimidar os alunos, destacam que 

esse evento será “a hora da verdade”; 

 muitos alunos se preparam para as provas de forma inadequada, estudam 

na véspera; 

 a realização de uma boa avaliação deve considerar aspectos como o 

processo de comunicação escrita, ambiente, tempo de duração, dentre outros. 

 

 
 
Gráfico 10. Fatores que dificultaram o processo de ensino aprendizagem 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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heterogeneidade entre os alunos em relação aos seus objetivos durante o curso; 

falta de maturidade; dificuldade de conciliação de suas agendas em função da 

restrição de tempo de grande parte deles, dentre outros, podem ter contribuído.   

Ressalta-se, conforme aponta Hackman (2002), que a dificuldade para o 

trabalho em equipe, que aparece nas fases mais juvenis e convive com os alunos 

durante a época da universidade, muitas vezes não é superada e perdura durante a 

vida profissional do indivíduo.  

Finalmente, a última questão aplicada aos egressos dava-lhes a oportunidade 

de trazer alguma contribuição não planejada pelo questionário, permitindo aos 

respondentes que pudessem, de forma não estruturada, fazer comentários 

adicionais segundo suas percepções. A pergunta solicitava que eles fornecessem 

alguma informação adicional que julgavam importante e que não tinha sido colocada 

no questionário.  

Conforme apontado pela literatura sobre pesquisa com Survey – questionário, 

Cooper & Schindler (2003), esse tipo de questão normalmente tem um baixo índice 

de respostas quando associadas a questionários semiestruturados. No caso, 

obtiveram-se 21 comentários, ou seja, 19,3% dos entrevistados deixaram, por 

escrito, suas observações adicionais. Tais comentários estão transcritos a seguir, na 

integra. 

1) Os conteúdos de algumas matérias são superficiais e seu ensino nas 

faculdades está um pouco longe do que é na realidade das 

organizações. A empresa Junior deve aceitar trabalhos paralelos de 

pessoas que já trabalham em alguma empresa durante a semana, 

porém gostaria de ajuda-los com as tarefas. Tem pessoas que precisam 

de um trabalho remunerado e não podem trabalhar na Empresa Junior 

sem remuneração. Acredito que o curso de Administração deveria ser 

em 5 anos, sendo 3 anos de matérias para agregar o conhecimento 

geral e mais 2 anos focado em uma matéria na qual a pessoa tem 

interesse em seguir profissionalmente. 

2) Acredito que o curso de Administração ficou muito em sala de aula, 

apenas nos slides. A bibliografia não foi explorada pelos professores 
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tornando o conteúdo aprendido superficial e limitado ao período em que 

a aula era dada. Ainda em relação a bibliografia do curso, no geral foi 

fraca, pois não exploramos os grandes autores que modelaram o 

pensamento contemporâneo. O desnivelamento entre os professores 

também impactou na minha formação, enquanto tive excelentes 

professores que exigiam e te incitavam a ter ótimos resultados, tive 

outros (a maioria) que não estavam no mesmo patamar e que ficar na 

média já era suficiente para ter bons resultados (ou seja, mesmo 

estando na média e entregando menos do que fora proposto, as notas 

finais eram altas). Outro ponto foi o PEDP nos meus semestres finais 

que não refletiam a performance nas provas aplicadas porque mesmo 

eu tendo obtido notas altas e ficado nas primeiras colocações, recebi os 

mesmos três pontos que outros alunos que ficaram muito longe dos 

meus resultados também receberam - situações que impactaram e não 

me possibilitaram aplicar o conceito de meritocracia pregado nas 

disciplinas e pela coordenação durante o curso (teoria divergente da 

prática). Observação: na questão 7 coloquei "Serviços" por não conter o 

ramo de atividade no qual trabalho hoje: Varejo. Sugiro abrir uma nova 

caixa com outros, já que as opções estão limitadas.  

3) No último ano do curso, não pude realizar a especialização em 

Recursos Humanos devido a um número baixo de alunos interessados. 

Foi sugerido que eu aguardasse outros semestres, se abriria ou não 

turmas para essa especialização, ou seja, não concluiria minha 

graduação. Portanto, optei por realizar outra especialização. 

4) Falta na grade alguma matéria relacionada a estratégias de negociação 

e vendas. 

5) Ótimo! Recomendo desde que era estudante, e continuo recomendando. 

Depois de formado, no mercado, vi que muito depende do aluno, do 

profissional, do familiar, mas também da instituição, que no caso da 

FECAP, foi, ao menos para mim, espetacular. Não sinto defasagem em 

nenhuma área do conhecimento relacionado aos temas ensinados no 

decorrer do curso. A grande maioria dos professores, avaliados 
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regularmente por nós alunos aos finais dos semestres, sempre eram 

muito bons, assim como a estrutura da faculdade, coordenação, e áreas 

relacionadas. Orgulho de ser Alvarista! Abraços! 

6) Temas relacionado a carreira acadêmica não estão presentes no 

questionário. 

7) Um fator que acredito determinante para um curso de administração é o 

networking com discentes e docentes. Associações do tipo Alumni e 

fraternidades são diferenciais para que o networking seja ampliado e 

preservado. Outro ponto que enxergo grande relevância é a 

exclusividade do curso, em 2009 optei pelo curso da FECAP por ser um 

curso genuinamente bom e com poucos, mas bons egressos. Porém no 

decorrer do curso vi grande popularização e banalização deste, com 

altíssima oferta de bolsas, financiamento, entre outros, o que derrubou o 

nível do curso para turmas que entraram após 2010. 

8) Eu gostei muito do curso todo; mas, na minha ênfase (Comércio 

Exterior), senti falta de uma disciplina de inglês técnico. Acho que seria 

algo que deveria ser implantado, já que várias instituições têm essa 

matéria. No mais, não tenho o que reclamar. Adorei o curso. 

9) Infelizmente a turma da qual fiz parte na FECAP precisou representar a 

universidade no ENADE (ingresso 2009, conclusão 2012). Percebi que 

muito do que nos foi ensinado e muitas aulas eram direcionadas 

exclusivamente para preparo no ENADE e conquista de uma boa nota 

para a faculdade, e não focado em realmente ensinar o aluno (vide "nota 

extra" para quem fazia o preparatório para o ENADE, vulgo PEDP). 

10) Eu com certeza fui transformado muito positivamente pelo FECAP. Após 

concluído o curso de Administração pude olhar o mundo com outros 

olhos, os negócios, as empresas e principalmente a mim, e meus 

objetivos profissionais e de vida.  

11) O curso de administração em que cursei deveria se preocupar também 

com características comportamentais dos alunos, focando uma 

mudança de perspectiva e comportamento para desenvolvimento 
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principalmente do lado empreendedor. Acredito que o curso deveria 

motivar mais os alunos. Obrigada pela oportunidade de participar da 

pesquisa.  

12) Alguns professores precisam reconhecer mais quando não estão nos 

entregando aquilo que nos propuseram no começo do semestre. E, em 

meu caso (do meu grupo, em particular) no momento do TCC, o 

orientador ter falhado gravemente em não conferir (ao menos ler) o 

desenvolvimento do nosso trabalho, quase nos custou a graduação. 

Felizmente, a instituição encontrou uma solução que nos possibilitou 

seguir em frente até o fim, entregando o trabalho dentro do que a 

FECAP esperava. Fora isto tenho um imenso orgulho de ser bacharel 

pela FECAP, tanto que vou fazer a pós em Marketing Digital este ano. 

13) O curso tem muito conteúdo para aprender em pouco tempo. 

14) Acho que as matérias voltadas ao empreendedorismo deveriam ser 

mais exploradas. As aulas do professor Gustavo Salati foram as que 

mais me desenvolveram enquanto profissional, ele explora a essência 

de um verdadeiro administrador. 

15) Como boa parte dos cursos de graduação do Brasil, o curso da 

faculdade em que me graduei, apesar de ser excelente, peca, pois, é um 

curso que foca em desenvolver uma pessoa para o mercado de trabalho 

e não um cidadão. 

16) Na minha opinião, a pouca experiência de vida e profissional ao 

ingressar no ensino superior, reduz o aproveitamento desta etapa 

incrível da nossa formação. Acredito que a orientação psicopedagógica 

e profissional devem ser mais ostensivas ou obrigatórias no curso, 

favorecendo o amadurecimento mais tempestivo e não tardio, como 

vemos na prática. 

17) Considero importante a instituição pensar em algo mais efetivo que 

cursos aos finais de semana voltado para o uso do Excel. 

Particularmente tive grandes dificuldades dentro de organizações, é 
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preciso desenvolver o uso da ferramenta formando o raciocínio desde as 

disciplinas iniciais. * o que foi zerado no item 14 significa não se aplica. 

18) Durante minha formação e após ela, tive e mantenho a impressão que o 

curso de Administração forma excelentes profissionais para trabalharem 

em empresas dos mais variados tipos, mas não prepara ninguém como 

empreendedor ou passa as nuances de micro e pequenas empresas. A 

matéria de Empreendedorismo é muito simplória e apenas mostra como 

você pode fazer caso tenha uma ótima ideia e sorte na busca por 

investidores e incubadoras, não norteia alguém que queira iniciar um 

negócio próprio de forma tradicional e comum no país. 

19) Menos dependência do PEDP, ter menos impacto em todas as matérias 

(baixar o peso). Pelo motivo que, aumente o foco nas matérias. 

20) Poderia ter a matéria especifica sobre franquias. Ser mais voltada a 

micro pequenas e medias empresas, pois a maioria dos 

empreendedores não começarão um negócio comprando uma Ford ou 

Toyota e acaba se perdendo. Ao invés de focar no clássico nas grandes 

empresas. E o funcionário não colocará em pratica em uma grande 

empresa o que foi apreendido no curso. A não ser depois de 20 anos 

quando tiver um cargo maior na empresa grande isso se trabalhar em 

uma grande empresa, ou seja, muito do conteúdo estudado 

principalmente nas matérias de administração são inúteis para a vida 

profissional. 

21) O curso de administração na FECAP é bem puxado, mas mesmo assim 

hoje eu tenho orgulho de ter estudado lá e de ter passado por todo 

“sofrimento” que considerava na época. Por isso quando estudamos em 

um lugar que estimula o nosso conhecimento e faz com que tenhamos 

orgulho tudo fica mais fácil. 

 
 

Os vinte e um comentários adicionais feitos pelos egressos, por meio da 

questão aberta do instrumento de coleta de dados, mostram que alguns pontos não 

investigados diretamente pela pesquisa também fazem parte do escopo da 
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percepção que eles têm sobre o curso. Desta forma, elencamos alguns aspectos 

que chamam a atenção: 

a) O elemento curricular PEDP, registrado pela pesquisa como um dos 

responsáveis pelo bom desempenho do currículo nas avaliações oficiais e 

também na formação profissional dos egressos, é questionado por alguns 

alunos, principalmente no que tange a sua participação na composição da 

avaliação. Esta situação sinaliza que pode haver espaço para melhorar a 

aplicação deste elemento e que os gestores do curso devem ficar atentos a 

este aspecto. 

b) Trata-se de um público com grande heterogeneidade na entrada do curso, 

conforme os dados já apresentados. Os comentários mostram que as 

expectativas ao final do curso também foram variáveis, enquanto alguns se 

dizem satisfeitos outros acreditam que o curso poderia ter sido mais exigente. 

Esse fato talvez seja explicado pela heterogeneidade já identificada, porém, 

pode ser um problema de alinhamento de expectativas ou ainda, do próprio 

currículo. 

c) Os comentários sugerem que o assunto Empreendedorismo merece ser 

avaliado pela coordenação, tanto na abordagem como no conteúdo. 

d) Alguns temas não contemplados pela matriz curricular são citados como 

carência da grade curricular. Considerando o fato de que os respondentes 

estão no mercado de trabalho e vivem a realidade da profissão, tais 

apontamentos merecem reflexão por parte dos gestores do currículo.  

e) Os comentários indicam que o processo de comunicação entre os gestores 

do currículo e os alunos pode ser melhorado. Com isto, algumas expectativas 

poderão ser melhor alinhadas e outros problemas serem identificados.    

Para concluir essa seção, destacam-se a seguir algumas considerações com 

base nos apontamentos feitos pelos egressos que participaram da pesquisa.   

Eles concluíram seu curso de bacharelado em Administração há mais de dois 

anos, portanto, já possuem experiência profissional e isso lhes dá condições para 

avaliar a formação profissional que receberam pelo currículo ao qual foram 
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submetidos. Pode-se ainda considerar que têm uma boa percepção se a formação 

que adquiriram atende as demandas de sua atividade profissional.   

O curso em questão atrai alunos, principalmente, em função da marca da 

instituição, da avaliação positiva no ENADE e da infraestrutura oferecida. Os 

egressos que responderam a pesquisa, de modo geral, não pertencem às classes 

socioeconômicas mais privilegiadas e, grande parte deles, iniciaram o ensino 

superior com deficiências na formação escolar básica. Por isso, eles reconhecem a 

importância dos programas de apoio oferecidos pela Instituição, cujo objetivo é o de 

resgatar aqueles que apresentam dificuldades para o aprendizado que o currículo do 

curso necessita.  

No que tange às unidades curriculares, disciplinas, do curso, reconhecem que 

a grande maioria dos temas apresentados contribui para sua atividade profissional.  

Ademais, acerca das habilidades e competências propostas pelas DCN do 

bacharelado em Administração, apontam de forma bastante consistente que elas, 

em sua grande maioria, são desenvolvidas durante o curso.  

Os egressos reconhecem que os elementos curriculares que fizeram parte de 

seu curso contribuíram para sua formação profissional. Entretanto, apontam também 

o fato de que alguns desses elementos podem ser mais bem trabalhados pela 

Instituição. Tais apontamentos dão dicas valiosas para que esse e outros cursos de 

Administração possam melhorar seus currículos, tornando-os mais alinhados às 

necessidades do administrador contemporâneo.    

 

5.5 Análise e discussão dos dados provenientes da pesquisa com os docentes 

Conforme destacado na seção 4.6, a coleta de dados com os 43 docentes que 

ministraram aulas para a turma de egressos do curso de bacharelado em 

Administração de 2012 obteve 22 questionários respondidos.  É importante lembrar 

que a coleta de dados foi executada de modo que os respondentes não fossem 

identificados, podendo eles, dessa forma, ter mais liberdade para expressar suas 

reais opiniões acerca dos elementos curriculares em questão.  
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A seguir, são apresentados e discutidos os dados coletados. Por opção do 

pesquisador, os dados foram agrupados na forma de gráficos e as discussões 

organizadas de forma, predominantemente, qualitativa.   

Observa-se pelo gráfico 11 que o nível de conhecimento dos professores em 

relação ao conjunto de documentos relacionados ao curso, na média, pode ser 

considerado bom. É compreensível também o fato de eles indicarem a matriz curricular 

como o elemento de que têm maior conhecimento. Isso decorre do fato de eles 

possuírem maior contato com esse elemento, pois todo início de semestre, de forma 

direta ou indireta, discutem esse tópico nas reuniões de planejamento pedagógico.  

O planejamento pedagógico se desenvolve por meio de reuniões formais 

durante as quais professores, coordenador e pró-reitores discutem, dentre outras 

coisas, os elementos e processos acadêmicos relacionados ao desenvolvimento do 

currículo. A busca por melhoria desses processos também leva em consideração a 

avaliação do curso em suas várias dimensões. Essas avaliações são retratadas por 

meio de indicadores como IGC, CPC e ENADE, os quais são apresentados pela Pró-

Reitoria de Graduação e discutidos com os professores.   

 

 

Gráfico 11. Conhecimento pelos docentes dos documentos relacionados ao curso de 
bacharelado em Administração da FECAP 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Entende-se que esse processo institucional promovido pela gestão acadêmica 

faz com que os professores tenham contato com esses elementos em maior ou 

menor grau. Não obstante, acredita-se ainda que documentos como PDI, PPC e 

DCN, os que foram apontados pelos docentes como de menor conhecimento por 

eles, devam ser melhor entendidos.  Nesse caso, a Instituição pode promover um 

aumento do contato e do interesse dos docentes por tais documentos.    

Em relação a esse aumento de interesse, entende-se que aqui há um bom 

espaço para contribuir com o currículo desse curso porque um melhor entendimento 

de documentos como PDI, PPC e DCN irá contribuir para que a visão sobre o 

escopo do currículo fique mais ampla e clara. Dessa forma, as contribuições 

individuais poderão aumentar sensivelmente, acarretando, por decorrência, uma 

melhoria conjunta.  

Para que isso ocorra, a Instituição poderá facilitar a comunicação desses 

documentos por meio de uma melhor organização e disponibilidade deles em seus 

canais junto aos professores, por exemplo, na sua Intranet. O fornecimento impresso 

desses documentos aos professores seria outra ação bastante indicada. 

Ainda há de se pensar em motivadores para que os professores se interessem 

mais pelas informações que os referidos documentos contêm. É necessário que eles 

entendam que tais documentos podem, em certa medida, contribuir para melhorar 

seu entendimento do processo curricular e, consequentemente, sua atuação 

profissional. 

Na sequência, o gráfico 12 apresenta o resultado da percepção dos docentes 

acerca de alguns importantes elementos do currículo do bacharelado em 

Administração da FECAP. Nota-se que, de modo geral, a percepção de tais 

elementos é muito parecida com a avaliação feita pelos egressos, apresentados no 

gráfico 7. Neste contexto, chama a atenção os elementos com menos destaque, 

segundo o apontamento dos egressos e também dos docentes, a saber: Incentivo à 

pesquisa e Práticas inovadoras de ensino.  

Essa informação pode ser útil para os próximos planejamentos curriculares 

desse curso. Ademais, quando se compara o gráfico 12 com o gráfico 7, nota-se que 

a percepção acerca dos outros elementos também é muito parecida. Isso indica uma 
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boa segurança no processo e nos resultados alcançados pela pesquisa, pois, por 

caminhos diferentes, resultados semelhantes foram alcançados.   

Pode-se constatar que três elementos importantes do currículo tiveram, de 

acordo com a escala usada no questionário, notas positivas e muito parecidas pelos 

professores e egressos. Tais elementos foram: a) formação docente, b) disciplinas 

atendem às necessidades da profissão, c) planejamento e ordem na aplicação das 

disciplinas.  

Isso mostra que o programa de formação docente institucionalizado pela escola 

e os constantes ajustes na matriz curricular estão tendo efeito positivo com os 

principais atores do processo de desenvolvimento do currículo e sendo percebidos 

por eles.  

 

 

Gráfico 12. Características percebidas pelos docentes acerca do currículo do curso de 
bacharelado em Administração da FECAP 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 

8,5 

7,6 

8,4 

7,5 

6,5 

7,7 

6,4 

8,6 

8,5 

8,0 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

As disciplinas atendem as necessidades da
profissão

Há integração entre as disciplinas

Há planejamento e lógica na ordem das
disciplinas

Há integração entre teoria e prática

Existem práticas inovadoras de ensino

Existem práticas para recuperar os alunos
que se atrasam

Há incentivos para prática da pesquisa

Há programas para melhorar a formação
didática dos professores

Há apoio da coordenação ao professor

Há boa comunicação entre a
direção/coordenação e os professores/alunos



185 
 

O gráfico 13 destaca a percepção dos docentes acerca das dificuldades 

enfrentadas pelos alunos durante o processo acadêmico de desenvolvimento do 

currículo. Pode-se constatar pelos dados, que os elementos que apresentaram maior 

destaque têm forte relação com a formação pré-universitária. Isso mostra que os 

programas de nivelamento realizados pela FECAP são fundamentais para que os 

alunos melhorem sua formação educacional e adquiram uma condição melhor para 

se desenvolverem nas disciplinas do curso. Para os professores, essa informação 

indica que eles devem considerar esse fato no momento de planejar suas aulas e 

também se prepararem para ajudar os alunos com essas deficiências.  

 

 

Gráfico 13. Percepção dos docentes acerca dos problemas e dificuldades enfrentados pelos 
alunos durante o curso de bacharelado em Administração da FECAP 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

8,3 

8,6 

8,8 

8,2 

7,8 

7,5 

5,8 

4,6 

4,4 

6,0 

7,0 

6,6 

7,3 

6,3 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Falta de conhecimentos básicos que deveriam ter
adquirido no ensino médio

Problemas com domínio com a gramática e com a
escrita

Dificuldade com leitura e interpretação de texto

Dificuldade com organização do tempo para
estudar

Falta de tempo para estudar

Excesso de distração com equipamentos
eletrônicos

Falta de controle emocional nas provas

Dificuldade na comunicação com o professor

Dificuldade na comunicação com o coordenador

Dificuldade para trabalhar em equipe

Dificuldade para fazer apresentações em público

Dificuldade para cumprir regras na elaboração de
trabalhos

Excesso de faltas e ou atrasos nas aulas, alegando
como causa o trabalho

Falta de motivação para participar das aulas



186 
 

Não obstante, há de se considerar que tais deficiências tendem a se acentuar 

em situações em que a classe socioeconômica do estudante é inferior. Dessa forma, 

levando em conta o valor da mensalidade do curso de bacharelado em 

Administração da FECAP, muito superior ao da média brasileira, supõe-se que a 

maioria dos cursos de Administração no Brasil se enquadrará nessa situação e, por 

conseguinte, terão maiores dificuldades para desenvolver os conhecimentos e 

habilidades necessárias à profissão.  

Essa informação ajuda a entender o porquê de o curso de bacharelado em 

Administração da FECAP conseguir resultados melhores que a grande maioria dos 

outros nos parâmetros que estão sendo considerados nesta pesquisa.  Pode-se 

destacar que o reconhecimento das deficiências dos alunos e os programas 

propostos para lidar com elas são fundamentais ao desenvolvimento do currículo.  

 

Gráfico 14. Opinião dos docentes quanto às ações que devem ser adotadas para aprimorar 
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos do bacharelado em Administração da 
FECAP 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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A busca pela melhoria do processo acadêmico é algo que as instituições 

naturalmente procuram. Isto até pode ser motivado por questões ideológicas de seus 

gestores, mas normalmente é impulsionada por questões mercadológicas, seja para 

captar mais alunos ou para atrair alunos com maior potencial acadêmico. 

Diante dessas considerações, as IES devem monitorar seus processos 

acadêmicos com vistas a continuamente melhorá-los. Nesse, sentido o gráfico 14 

destaca a percepção dos docentes do curso de Administração da FECAP sobre 

alguns processos acadêmicos. 

Pode-se observar pelo gráfico 14 que os apontamentos para a necessidade de 

melhoria feito pelos professores quanto aos elementos curriculares se posicionam 

próximo de uma faixa média na escala utilizada. Isso indica que os docentes estão 

conscientes de que a escola precisa continuar na busca pela melhoria de seus 

processos e que há espaço para isso.  

Observando os dados do gráfico 14, chamam a atenção os três fatores que 

foram destacados de forma mais acentuada: 

Melhorar, junto aos alunos, o incentivo à pesquisa: a Instituição disponibiliza 

anualmente 15 bolsas de iniciação científica. O valor das bolsas é considerado 

pequeno, atualmente um desconto de R$ 200,00 na mensalidade durante os doze 

meses de vigência da bolsa. Além dessas, também estão disponíveis mais quatro 

bolsas PIBIC CNPQ no valor de R$ 700,00/mês por aluno, durante o período de 

doze meses para o desenvolvimento do projeto.  

Para uma escola que possui cerca de três alunos na graduação, pode-se 

considerar que se trata de um incentivo pequeno, pois não atinge 0,5% dos alunos. 

Isso é acertadamente percebido pelos docentes e pelos egressos da Instituição.  

Melhorar a comunicação interna: apesar do uso de mecanismos digitais que 

favorecem o processo de comunicação, a percepção dos docentes aponta para a 

necessidade de melhorar esse processo. Considera-se que esse problema é comum 

a todas as organizações, educacionais ou não, e que também deva ser monitorado e 

aperfeiçoado constantemente. Trata-se de um grande desafio, dado que o processo 

possui diversas dimensões e não será objeto de discussão nesta tese. Porém, fica o 

alerta para a necessidade de aprofundar a discussão desse tema. 
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Melhorar as condições de trabalho do professor: a percepção dos docentes em 

relação a esse item deve ser melhor investigada, porém, cabem algumas 

considerações: é possível que os professores estejam insatisfeitos com a 

infraestrutura tecnológica, especificamente no que tange à informática, oferecida 

pela Instituição, pois isso tem impacto direto na dinâmica das aulas. Apesar de 

atender às demandas acadêmicas, a infraestrutura tem se mostrado ultrapassada, 

pois vem sendo apontada em pesquisas internas como insuficiente para as necessidades 

atuais dos professores. Já em relação às atividades de apoio oferecidas para o 

desenvolvimento do currículo, conforme se constata pelo gráfico 15, a percepção dos 

docentes se apresenta, no geral, em uma escala mais favorável.  

 

Gráfico 15. Percepção dos docentes acerca das atividades de apoio oferecidas pelo 
currículo do curso de bacharelado em Administração da FECAP 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Como destaques negativos, apresentam-se o Centro Acadêmico-Atlética, a 

Empresa Junior e os intercâmbios. A percepção dessas atividades por parte dos 

professores é similar à dos egressos, o que indica que devem ser repensadas por 

parte da Instituição. No caso do intercâmbio, trata-se de uma atividade recente que 

ainda está em fase de estruturação não só na FECAP como na maioria das 

instituições de ensino. No caso do Centro Acadêmico e da Empresa Jr., trata-se de 

atividades conduzidas pelos estudantes. Apesar do apoio oferecido pela FECAP, ela 

possui pouca ingerência sobre as atividades desses ramos estudantis. Entretanto, é 

necessário que a Instituição busque alternativas para melhorar essas atividades.   

Acerca das atividades que se destacaram positivamente, as aulas de 

nivelamento aparecem como o apoio mais importante na percepção dos professores. 

Isso vai ao encontro de outros aspectos apontados no gráfico 13 deste trabalho. 

Eles indicam deficiências dos ingressantes em relação aos conhecimentos básicos 

necessários ao desenvolvimento do ensino superior.  

Em relação aos outros elementos de maior destaque, uso de biblioteca, PEDP 

e monitoria, chama a atenção o PEDP, um programa de apoio que a FECAP 

implantou há mais de 10 anos e que também foi indicado pelos egressos como um 

daqueles que mais colaboraram para o desenvolvimento profissional.  

No caso da monitoria, elemento percebido com destaque positivo por parte dos 

docentes, ele não possui essa mesma percepção por parte dos egressos. 

Provavelmente esse seja um ponto que possa ser investigado e ainda talvez essa 

disparidade de percepção possa estar ocorrendo por causa da comunicação interna, 

também apontada pelos docentes como um ponto passível de melhora.  

E, por fim, apresentam-se, no gráfico 16, as considerações dos docentes 

acerca da adequação das técnicas didáticas para as aulas no curso do bacharelado 

em Administração da FECAP. É importante ressaltar que o programa de formação 

de docentes que a Instituição possui tem realizado nos últimos anos um curso no 

formato de oficina no qual as técnicas didáticas são discutidas. Dessa forma, grande 

parte dos professores da instituição já tiveram a possibilidade de discutir as técnicas 

com as quais podem aplicar suas aulas.  
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O resultado mostra que as três técnicas mais adequadas, na percepção dos 

professores, são: aula expositiva dialogada, ensino com pesquisa e estudos de 

caso. Esse resultado é fácil de ser entendido pelo fato de que a aula expositiva 

dialogada, muito provavelmente, é aquela em que os professores mais tiveram 

contato durante seu processo de formação acadêmica.  

Apesar da literatura sobre técnicas de aplicação de aulas não ser recente, o 

interesse por estudá-las e aplicá-las ainda não tem se mostrado grande. No caso da 

FECAP, os resultados da pesquisa mostram que isso também parece ocorrer. 

Por se tratar de um curso de Administração, as técnicas de estudo de casos e 

ensino com pesquisa, mesmo não sendo aplicada como aparece na literatura 

específica da área de didática do ensino, é bastante usada pelos docentes.    

 

Gráfico 16. Entendimento dos docentes acerca do nível de eficiência e adequação das 

técnicas didáticas para as aulas no curso do bacharelado em Administração da FECAP 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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Entretanto, deve-se considerar que outros fatores externos, principalmente os 

atrativos eletrônicos, como mensagens eletrônicas via celular, redes sociais e 

Internet, têm cada vez mais concorrido com as aulas e pressionado os docentes a 

realizarem aulas mais atraentes aos seus alunos. Nessa perspectiva, é importante 

que o docente crie condições para que o aluno tenha uma postura mais ativa 

durante suas aulas. Para isso, o conhecimento das técnicas poderá ajudá-lo com 

esse propósito. 

Para finalizar esse tema, é importante ressaltar que a maioria dos professores 

que compuseram a amostra desta pesquisa participaram do programa de 

qualificação docente sobre técnicas ativas de aprendizagem e, por isso, tiveram 

contato com discussões acerca das técnicas apresentadas no gráfico 16. Também 

vale a pena considerar que as técnicas podem aumentar sua eficiência a depender 

da natureza do conteúdo que o professor está ensinando, do número de alunos 

presentes, do layout da sala, dentre outros. Isso torna o planejamento de cada aula 

um processo fundamental.  

Concluindo essa seção, apresentam-se a seguir as considerações feitas pelos 

docentes nas questões abertas. Apesar das 22 respostas obtidas pelo questionário 

aplicado aos docentes, no que tange às sugestões de técnicas adicionais para 

aplicação de aulas, as poucas respostas obtidas são destacadas a seguir.  

 Melhorar a utilização de e-learning para que se possa, previamente, discutir 

aquilo que será apresentado e trabalhado durante as aulas.  

 Desvincular a aprovação na disciplina das notas das avaliações formais para 

que o aluno não se sinta pressionado por provas. 

 Buscar o uso de formas lúdicas, como jogos, quebra-cabeça, peças de 

teatro e filmes. O professor deve mapear as formas de conhecimento, 

habilidades e competências que serão desenvolvidas. 

 Promover o uso de diálogos sucessivos para provocar discussão e interação 

sobre temas específicos. 

 Aumentar a prática de visitas técnicas a empresas para verificar in loco 

aquilo que foi apresentado e discutido na sala de aula. 
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A quantidade e o nível de detalhe apresentado pelas respostas sugerem que 

a diversificação de técnicas didáticas para aplicação das aulas ainda é um processo 

que pode evoluir muito. O desconhecimento das técnicas e, principalmente, a 

necessidade de planejamento delas, o que requer tempo disponível por parte do 

professor, serve para desmotivá-lo a essa empreitada.  

As duas últimas questões apresentadas aos docentes de forma aberta trazem 

a percepção deles sobre o que é bom e o que pode ser melhorado no currículo do 

curso de bacharelado em Administração da FECAP.  

As informações colhidas estão organizadas no quadro 16. Destacam-se como 

aspectos positivos: Envolvimento e qualidade docente, PEDP, Grade Curricular e 

Infraestrutura.  

No que diz respeito aos aspectos que podem ser melhorados, os 

apontamentos mostram que há uma grande diversidade de sugestões. Entende-se, 

por isso, que, na percepção do grupo de docentes que responderam a pesquisa, não 

há nenhum aspecto que se destaque como necessidade urgente de melhora.   

Isso sugere que, para a Instituição se desenvolver neste aspecto, uma 

investigação mais detalhada deve ser conduzida com os professores. 

Oportunamente, grupos focais poderão ser conduzidos para esse propósito.  

 

Quadro 16. Percepção dos egressos sobre alguns aspectos do currículo em estudo 

Aspectos considerados bons Aspectos que podem ser melhorados 

Organização curricular; Professores 
qualificados; Infraestrutura. 

Aumentar a demanda pelo curso; Melhorar o uso de 
tecnologia; Melhor a motivação dos professores para 
atividades fora da sala de aula. 

Envolvimento docente e discente; 
PEDP; Apoio dos dirigentes. 

Criação de um plano de carreira; Melhorar o processo de 
avaliação docente; Estimular os docentes talentosos. 

PEDP; Professores experientes; 
Normas da Instituição. 

Melhorar o programa de nivelamento; Melhorar a 
integração entre os professores. 

Nivelamento; PEDP; Autonomia dada 
ao professor pela Instituição. 

Desenvolver laboratórios de pesquisa por segmento, ex: 
Marketing, RH e Finanças. 

Coerência entre o proposto e o 
praticado; Aulas à exaustão: Foco no 
ENADE. 

Mapear onde os alunos da FECAP estão indo trabalhar 
depois de formados. 

Matriz curricular; Professores 
excelentes; Motivações internas. 

Promover palestras motivacionais com profissionais da área 
e também com ex-alunos. 
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Aspectos considerados bons Aspectos que podem ser melhorados 

Perfil do alunado; Qualificação do 
corpo docente; Grade curricular; 
Infraestrutura. 

Instauração de processo seletivo; Aprimoramento da 
qualificação docente; Melhoria da infraestrutura 
institucional. 

Integração dos programas; Instituição 
valoriza o estudo; PEDP. 

Atividades fora da sala de aula como complemento de uma 
teoria; Foco na formação de competências básicas da 
administração. 

Organização curricular; Engajamento 
dos professores; Infraestrutura. 

Ensino apoiado em pesquisa; Simulação de gestão 
computadorizada; Interdisciplinaridade. 

PEDP; Motivação; Projeto pedagógico 
do curso. 

Uso de tecnologias em sala de aula; Melhorar infraestrutura 
tecnológica; Treino contínuo dos professores no uso de 
novas tecnologias. 

Nivelamento; Monitoria; Seriedade da 
Instituição. 

Melhor seleção na captação dos alunos; Melhoria na 
infraestrutura; Ampliação das experiências práticas nos 
semestres finais do curso. 

Professores preparados; Alunos 
motivados: Cobranças corretas. 
 

Mais atividades que liguem teoria a prática na sala de aula; 
Melhorar a formação dos professores; Melhorar  
infraestrutura para estudar. 

Ensino de conteúdo tradicional; 
Modernização de técnicas de 
aprendizagem; PEDP. 

Alunos com melhor domínio do inglês; Apoio aos 
professores para pesquisa; Melhor plano de carreira aos 
professores. 

Cobrança aos alunos; PEDP; 
Dedicação dos professores. 

Melhor formação quantitativa; Mais dedicação à pesquisa 
aplicada; Melhoria do nível de inglês. 

Qualidade do corpo docente; Grade 
curricular; Corpo discente. 

Mais estudos de caso; Mais visitas a empresas; Mais 
palestras durante as aulas. 

Grade curricular; Corpo docente; Alto 
nível de exigência. 

Criar projetos interdisciplinares; Maior exposição à lingua 
inglesa e Aumentar a inserção de metodologia PBL. 

Seriedade e Qualidade do corpo 
docente; PEDP. 

Aproximar-se da comunidade externa por meio de palestras 
e seminários; Promover ações empreendedoras; Criar 
encontro de representantes de empresas na FECAP. 

Estudo de casos; Envolvimento dos 
professores; PEDP. 

Alinhamento entre as disciplinas; Rigidez no critério de 
ponderação das avaliações; Ausência de flexibilidade no 
currículo para novos tópicos de mercado. 

Monitorias e aulas de nivelamento; 
PEDP e Corpo docente dedicado. 

Matriz curricular mais atual e flexível; Mais peso para aulas 
práticas; Melhorar infraestrutura. 

PEDP; Plano de Ensino e Projetos de 
Iniciação Científica. 

Melhorar a comunicação interna; Aproximar Pró-Reitoria e 
coordenação aos professores e alunos; Melhorar serviços de 
orientação de carreira. 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

5.6 Análise e discussão dos dados provenientes de observação participante 

As observações apresentadas nessa seção têm como base não somente o 

período em que a pesquisa se desenvolveu, mas também aquilo que foi vivenciado 

nos últimos 10 anos em que o pesquisador vem atuando como docente do curso em 

estudo. Afora isso, nos últimos cinco anos também ocupa o cargo de Pró-Reitor de 
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Extensão e Desenvolvimento, coordenando alguns programas de apoio ao ensino-

aprendizagem e também um programa voltado à qualificação docente.  

A função de Pró-Reitor e Professor do curso possibilita ao pesquisador uma 

relação mais estreita com os professores, além de condições para participar das 

reuniões de órgãos colegiados, instâncias acadêmicas usadas para as aprovações 

das decisões e mudanças relativas aos cursos da Instituição. Os órgãos colegiados 

do Centro Universitário FECAP são o CONSUNI–Conselho Universitário e o 

CONSEPE–Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.  

Dessa forma, com base na observação vivenciada nas salas de aula do curso 

de Administração, na gestão acadêmica, nos debates sobre questões curriculares 

que ocorrem nos fóruns dos órgãos colegiados e nas conversas informais com 

coordenadores, professores e alunos, seguem algumas considerações sobre os 

aspectos operacionais, organizacionais e culturais que envolvem os elementos 

fundamentais do currículo do curso avaliado.  

Na seção 5.2.1, na qual se realizou uma análise documental, discutiu-se o 

conteúdo do documento PPC, constatando-se que os elementos considerados 

fundamentais estão presentes de uma forma bastante efetiva.  Corroborando tais 

informações, seguem outras acerca da operacionalização dos elementos que são 

considerados pela literatura e pelas DCN, como fundamentais ao currículo. 

Os elementos considerados por esta tese como fundamentais ao currículo, 

segundo a literatura especializada e as DCN, foram discutidos nas seções 5.2, 5.3 

5.4 e 5.5.  

 

Avalição da Instituição e de seus cursos 

A instituição FECAP, segundo as avaliações oficiais do MEC, nos índices IGC, 

CPC, IDD e Enade, está posicionada entre os melhores, conforme se destaca a 

seguir. Atualmente, o IGC do Centro Universitário FECAP é 3,74, em uma escala 

que vai de 0 até 5.  Essa nota coloca a Instituição em 23º lugar no país, fazendo com 

que ela esteja posicionada entre os 2% em que estão as melhores, considerando as 
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instituições públicas e privadas. Entre as escolas de negócio do município de São 

Paulo, ela se posiciona entre as três melhores, juntamente com a FGV e o Insper.  

No que se refere ao IDD do seu curso de bacharelado em Administração, a 

posição ocupada também chama muito a atenção positivamente. Dentre os cursos 

semelhantes localizados na cidade de São Paulo, a FECAP obteve na última 

avaliação uma nota de 3,83 em uma escala que vai de zero a cinco. Essa nota 

coloca o curso em quarto colocado na cidade de São Paulo.  

Em relação ao Conceito Preliminar de Curso-CPC, índice explicado no capitulo 

01, o curso se posiciona em terceiro lugar na cidade de São Paulo, com uma nota de 

3,73 em uma escala que vai de zero a cinco. 

Portanto, com base em parâmetros oficiais, pode-se considerar que a 

Instituição e o curso de bacharelado em Administração, avaliado pela pesquisa, 

apresentam qualidade destacada, estando posicionada entre as melhores.  

 

Atualizações e melhorias do currículo 

As discussões promovidas pela Pró-Reitoria de Graduação e pela 

Coordenação do curso nos últimos anos mostram que há uma preocupação em 

ajustar a matriz curricular do curso de modo que o aluno tenha uma formação 

profissional capaz de atender demandas contemporâneas. Isso está de acordo com 

Sacristán (2013), que considera que o currículo deve ser entendido como um 

sistema aberto, portanto, sujeito aos ajustes necessários decorrentes da influência 

de fatores externos.  

Observou-se ao longo dos últimos anos que as discussões e encaminhamentos 

sobre os ajustes curriculares levam em consideração a percepção de professores e 

alunos. Esse aspecto colabora para a construção de um currículo alinhado às 

demandas contemporâneas.  

É importante destacar que, apesar do esforço feito para atualizar o currículo e 

do êxito apresentado pelos egressos em provas como provão e ENADE, preparar o 

egresso para atender às demandas contemporâneas na sua atividade profissional é 

um grande desafio. Geralmente a operacionalização de um currículo é feita diante 
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de inúmeras restrições, dentre as quais se destacam recursos financeiros, tempo de 

dedicação dos professores, tempo disponível pelos alunos, carga horária insuficiente 

e regulamentação de órgãos oficiais, dentre outros.   

O desafio dos gestores acadêmicos e daqueles que participam do 

desenvolvimento do currículo é lidar com essas restrições, de modo a conseguir os 

melhores resultados em termos de formação profissional para seus egressos. 

 

Gestão dos Professores que Lecionam no Curso Avaliado 

Dentre os vários atores que participam do processo de ensino-aprendizagem, o 

professor merece um destaque especial. Além do papel instrutivo e reflexivo que 

desenvolve durante as aulas, ele influência de forma determinante a motivação do 

aluno para o estudo e desenvolvimento profissional.  

A FECAP apresenta uma política formalizada e transparente para contratação, 

avaliação e demissão de professores. Ademais, considera a titulação para 

diferenciar valores hora-aula de seus professores e procura usar critérios objetivos 

para avaliá-los e valorizá-los. No mínimo semestralmente, os professores recebem 

feedback acerca de sua atuação docente nas turmas em que lecionam. Como esse 

processo já funciona há mais de dez anos, pode-se considerar que ele seja um dos 

aspectos determinantes para aquilo que se espera do desenvolvimento do currículo.  

O curso estudado apresenta um protocolo para contratação de professores que 

é conhecido e aplicado pela Instituição. Esse processo é composto por análise de 

currículo Lattes, entrevista com o coordenador do curso e aula-teste. Da aula-teste, 

além do coordenador do curso, outros dois gestores acadêmicos participam. 

A fragilidade desse processo consiste na sua limitação, geralmente conta com 

poucos professores candidatos participando da seleção. Acredita-se que a 

Instituição poderia pensar em um processo de comunicação que pudesse atrair mais 

professores para fazer parte da seleção. Porém, como a rotatividade de professores 

é muito baixa, o planejamento das reposições é feito de maneira pontual, o que pode 

contribuir bastante para reduzir a efetividade do processo. 
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Avaliação de desempenho do Professor 

Esse processo ocorre semestralmente por meio de dois canais. No primeiro 

canal, todos os alunos da turma são orientados a entrar na intranet da Instituição e 

avaliar o trabalho de seus professores naquele semestre. No segundo canal, o 

coordenador do curso realiza uma pesquisa do tipo grupo focal com os alunos que 

tiveram o melhor desempenho acadêmico em cada turma. Então, para cada sala de 

aula é formado um grupo focal e os alunos podem falar livremente sobre suas 

percepções em relação aos professores daquele semestre.  

Os professores recebem os feedbacks de suas avaliações e podem refletir 

sobre sua prática. Se eles sentirem necessidade, podem conversar com o 

coordenador sobre essa avaliação. Por outro lado, o coordenador do curso avalia os 

resultados e, quando constata algum problema mais sério, convida o professor para 

uma conversa com o objetivo de ajudá-lo na solução do problema.  

Sendo um dos professores avaliado por esse processo, considero que ele é útil 

para a qualidade do curso e para o clima, de modo geral. O processo, como 

qualquer outro que avalia pessoas, apresenta subjetividades, porém, mesmo assim, 

ele é útil para a gestão acadêmica.  

Entretanto, o Coordenador do curso deverá ficar atendo ao processo, 

mediando situações em que ocorram distorções e conflitos. É possível que isso 

ocorra quando grupos de alunos não usam o instrumento da forma correta, buscam 

retalhar o professor por algum outro motivo.  

Pelo lado do professor, entende-se que pode haver alguns com dificuldade de 

assimilar críticas, mesmo as construtivas. Nesses casos, mais uma vez, o papel de 

mediador feito pela coordenação será fundamental.    

 

Qualificação dos professores para a Docência 

Conforme já mencionado neste trabalho, a Instituição oferece um programa 

que consta de cursos, palestras e oficinas voltados à melhoria dos processos de 

ensino-aprendizagem. Os temas são escolhidos pelos professores, coordenadores e 

pelos pró-reitores, planejados semestralmente e divulgados no início de cada 
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semestre. O objetivo é aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem tornando-o 

alinhado aos novos recursos e tecnologias disponíveis, ao perfil comportamental dos 

alunos à formação profissional a que os cursos de propõe.     

Como fragilidade desse programa, pode-se considerar o fato de que a maioria 

dos professores são horistas e consequentemente obrigados a estarem na 

Instituição somente para ministrar aulas. Conseguinte, a adesão tem se mostrado 

pequena nos últimos anos. 

Identifica-se como forma de melhorar isso, aumentar o nível de dedicação dos 

professores à Escola, o que não é fácil porque demanda aumento de custos para a 

Instituição. Uma alternativa é motivá-los ao programa, mostrando que se trata de 

conhecimento que estão sendo oferecidos gratuitamente para que eles possam 

aperfeiçoar sua atuação profissional.  

 

Funcionários de apoio 

Constata-se por meio da observação que os funcionários das diversas áreas de 

apoio, em sua maior parte, conhecem bem suas atividades. Muitos líderes de áreas 

são egressos da Instituição, o que favorece para que conheçam os processos, a 

cultura e as pessoas-chave.  

Entretanto, nesse ponto, a Instituição tem um grande espaço para melhorias. 

Acredita-se que possa melhorar esse nível de apoio capacitando melhor os  

funcionários para as suas respectivas atividades.  Considera-se ainda que esse 

desafio possa ser superado, dado que a Instituição tem competências internas para 

tal propósito.   

 

Infraestrutura disponível para aplicação das aulas  

A FECAP, pelo fato de ser uma fundação sem fins lucrativos e investir seu 

lucro em sua infraestrutura e na melhoria do seu processo de ensino-aprendizagem, 

quando comparada à grande maioria de outras escolas, tem uma boa infraestrutura 

para aplicação das aulas. Apesar disso, seus gestores entendem que há muitos 

processos e equipamentos que precisam, urgentemente, ser melhoradas. 
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Fragilidades observadas: corroborando com a percepção dos gestores, existem 

necessidades que não estão sendo atendidas, dentre elas destaca-se: parque 

tecnológico referente a laboratórios de informática, capacidades das redes Wi-fi; 

Sistemas tecnológicos voltados ao ensino EAD, serviços de alimentação 

terceirizados, oferecidos dentro do campus. 

 

Comunicação entre as partes que desenvolve o currículo  

A comunicação entre coordenação, professores e alunos está baseada em 

canais como e-mail, site, SMS, e cartazes que são colocados nos painéis 

espalhados pela Instituição, inclusive dentro das salas de aula. As turmas também 

possuem um representante de sala, que se encarrega de filtrar e organizar as 

demandas da turma e trazê-las para a coordenação. Ademais, o coordenador 

também atende os alunos em horários previamente agendados. O fato de o 

desenvolvimento do curso estar concentrado em um único campus facilita esse 

processo, mas não garante sua total eficiência.    

O que se percebe no dia a dia da operação é que, apesar de toda a preocupação 

com a comunicação, ela tem apresentado falhas constantes. Essa percepção é 

compartilhada pelos gestores, que ficam atentos para reduzir esse problema, que 

normalmente está associado às equipes de apoio, inclusive aos gestores. 

 

Práticas proativas para os alunos que se atrasarem no processo.  

Conforme mencionado na seção 5.2.1, o curso oferece esse serviço por meio 

de programas como Nivelamento em português e matemática, Orientação 

Psicopedagógica, Orientação Profissional e Monitoria. Para esse último, os 

monitores selecionados são alunos que já cursaram a disciplina e tiveram bom 

desempenho acadêmico. 

Fragilidade do programa: baixa demanda por parte dos alunos, que alegam falta de 

tempo para frequentar a monitoria. Acredita-se que a falta de conhecimento dos 

programas por parte dos alunos seja uma das causas da baixa demanda. Esse 

baixo conhecimento poderá ser melhorado ser a Instituição fizer uma comunicação 

mais eficiente dele.  
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Incentivo à pesquisa 

Conforme informado na seção 5.2.1, a Instituição apresenta um programa 

estruturado de Iniciação Científica. Porém, apesar do apoio financeiro que é dado 

aos professores e alunos que participam desse projeto, a demanda nos últimos cinco 

anos se apresentou baixa, com uma leve melhoria no último ano. Os gestores do 

programa entendem que isso tenha ocorrido par causa de aspectos como baixo 

incentivo oferecido pelo programa, alunos interessados em ingressar rapidamente no 

mercado de trabalho; dificuldades na execução de um projeto de pesquisa pelo fato 

de esse exigir disciplina e dedicação; pequeno atrativo financeiro apresentado pelo 

programa; falta de tempo. 

 

Dificuldades para simular situações reais 

O curso de bacharelado em Administração, assim como outros cursos da área 

de Ciências Sociais Aplicadas, têm grande dificuldade em colocar no currículo 

atividades que possibilitem aos seus alunos vivenciarem as situações reais que irão 

enfrentar no exercício da profissão. O conhecimento adquirido no curso é obtido de 

forma fragmentada e a aplicação desse conhecimento, durante a atividade 

profissional, normalmente se dá em contextos mais amplos.  

Para suprir essa deficiência, o PPC do curso orienta para que os temas sejam 

tratados com ilustrações e contextos de aplicações práticas. Apesar do programa de 

estágio supervisionado e dos esforços feitos por muitos professores, acredita-se que 

esse aspecto possa ser melhorado e que possui um grande potencial. Uma das 

alternativas que já foram testadas e que vem apresentando êxito em outras escolas 

é a existência de um laboratório de simulação onde, por exemplo, poder-se-ia 

trabalhar com jogos de empresas e simulações de casos reais.   
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Após apresentar e discutir os dados no capítulo anterior, seguem as 

conclusões e considerações finais deste trabalho.  

Para sistematizar este capítulo, o texto resgata alguns elementos inicialmente 

propostos, especificamente o problema de pesquisa e os objetivos. A partir deles, 

pode-se considerar em que nível a pesquisa consegue atingi-los, ou seja, se é capaz 

de trazer uma resposta ao problema inicialmente apresentado e aos objetivos que 

dele se desdobram. Dentre outras, faz algumas considerações e sugestões sobre o 

assunto estudado.   

Com efeito, para facilitar esse processo, consciente de sua redundância, 

repetem-se a seguir os elementos motivadores da pesquisa, considerados mote do 

trabalho. 

 

Problema de pesquisa 

Como um curso de bacharelado em Administração deve compor e articular seu 

Projeto Pedagógico para que tenha excelentes resultados nas avaliações oficiais do 

MEC e egressos com habilidades e competências que atendam as demandas 

profissionais contemporâneas?   

 

Objetivo geral 

Entender como os elementos de um currículo de bacharelado em 

Administração se compõem e se articula de modo que seja muito bem avaliado pelo 

MEC e que tenha egressos com uma formação profissional considerada de 

excelência.  
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Objetivos específicos 

– Avaliar, por meio do estudo do Projeto Pedagógico de Curso, o currículo de 

um curso de bacharelado em Administração considerado excelente; 

– investigar, com os egressos desse curso, quais características curriculares 

eles entendem que foram determinantes para sua boa formação 

profissional;  

– averiguar a percepção do coordenador do curso sobre os elementos 

curriculares e a influência deles na formação profissional dos egressos; 

– pesquisar com os docentes desse curso como eles percebem a articulação 

dos elementos curriculares;  

– verificar como as concepções políticas e pedagógicas aplicadas por essa 

instituição contribuíram para a formação profissional dos egressos;  

– verificar como os recursos aplicados pela instituição influenciam no 

desenvolvimento do currículo; 

– propor, com base nos achados da pesquisa, as condições necessárias 

para o desenvolvimento exitoso do currículo de bacharelado em 

Administração.  

 

6.1 Conclusões  

Com o propósito de sistematizar essa etapa do trabalho, as conclusões serão 

apresentadas seguindo uma ordem em relação a(os): 

 a) Problema da pesquisa 

 b) Objetivo geral 

 c) Objetivos específicos 

 d) Contribuição para a área de Administração 

 e) outros aspectos observados a partir do estudo de caso do curso de 

bacharelado em Administração da FECAP 
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 a) Conclusões acerca do problema da pesquisa  

As informações organizadas nos itens seguintes dessa seção (b1 a b5 e c1 a 

c7) consubstanciam-se em suporte e dão mais detalhes para a resposta ao 

problema de pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica, feita com base em autores nacionais e internacionais 

de obras sobre currículo, associada com a análise das DCN do bacharelado em 

Administração, anexo 01 desta tese, possibilitaram identificar e sistematizar os 

elementos necessários para um currículo de curso de bacharelado em 

Administração, quadros 10 e 11. 

Com o acréscimo dos dados colhidos pelo estudo de caso do curso de 

bacharelado em Administração da FECAP, um curso oficialmente bem avaliado, foi 

possível identificar como um PPC pode ajudar na operacionalização do curso e, por 

consequência, no desenvolvimento de um currículo que atenda aos anseios dos 

professores, coordenação de curso e instituição. Ademais, foi possível verificar que a 

integração dos elementos curriculares propostos pelas DCN poderá ocorrer em 

maior ou menor grau a depender de como o currículo se desenvolve na Instituição.  

Sendo o PPC o documento formal que organiza os elementos curriculares do 

curso, deve ser disseminado entre os professores e gestores educacionais 

envolvidos com o curso.  

Constata-se ainda que a política institucional, praticada com os professores, 

favorece a comunicação do PPC. O planejamento pedagógico e a ação do 

coordenador do curso devem ser realizados de uma forma clara e transparente, 

permitindo a motivação na atuação dos professores do curso, incluindo o 

relacionamento com os alunos. 

Apesar da presença e da articulação dos elementos curriculares que 

promoveram uma boa formação profissional aos egressos do curso de bacharelado 

em Administração da FECAP, confirmada pelas últimas provas oficiais, os atores do 

processo de desenvolvimento curricular apontaram possibilidades de melhoria nos 

elementos curriculares. Este fato indica aos gestores deste e de outros currículos 

quais os caminhos que podem ser seguidos para que elementos considerados bons 

possam ser melhorados.  
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De modo geral, entende-se também que o caminho trilhado pela FECAP nos 

últimos 15 anos na busca pela melhoria de seus cursos, descrito nesta tese por meio 

do caso do curso de bacharelado em Administração, pode servir como referência 

para um grande número de cursos similares que atualmente se encontram em fases 

anteriores de desenvolvimento e maturidade na busca pela melhoria de qualidade.  

Finalmente, pode-se responder ao problema de pesquisa de forma objetiva. 

Dessa forma, propõe-se uma resposta em duas partes, identificadas como a1 e a2. 

 

a1)  A composição e articulação do PPC para que o curso tenha bons resultados nas 

avaliações oficiais do MEC, prova do ENADE, deve considerar que:  

 o curso de bacharelado em Administração deve compor seu PPC orientado 

pelas DCN, pois elas indicam os principais conteúdos, habilidades e 

competências que devem ser desenvolvidos pelos estudantes. A prova do 

ENADE visa avaliar as orientações dadas por tais DCN; 

 uma boa operacionalização e consequente desenvolvimento do PPC 

necessita de um processo eficiente de comunicação entre a coordenação 

do curso e as demais partes interessadas, principalmente docentes e 

discentes; 

 o sucesso nas provas do ENADE, além de depender dos conhecimentos 

propostos pelas DCN e que devem ser desenvolvidos pela aplicação do 

PPC e, de uma forma mais ampla, pelo currículo, também dependerá de 

certa familiaridade do aluno com o estilo de prova e da motivação que ele 

terá para ser submetido a ela. A instituição deve preparar o aluno para isto; 

 com todas as ressalvas que cercam a avaliação do ENADE, as partes 

interessadas, coordenação, docentes e discentes devem ser conscientes da 

importância que ela possui no atual contexto educacional brasileiro, 

principalmente porque é o meio oficial da instituição mostrar que possui um 

ensino de qualidade.  

 

a2)  Quanto a ter egressos com habilidades e competências que atendam às 

demandas profissionais contemporâneas, pode-se considerar que: 
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 o currículo estudado possui, na percepção dos egressos, elementos curriculares 

que contribuíram para o desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias às demandas profissionais contemporâneas. Não obstante, os dados 

colhidos permitem identificar tais elementos e verificar o que pode ser ajustado na 

articulação de alguns deles com vistas à uma melhor aplicação e, 

consequentemente, maior contribuição para a formação profissional dos estudantes. 

Ademais, os dados ainda mostram que:   

 os egressos reconhecem e atribuem valor positivo aos elementos 

curriculares que fazem parte do PPC do curso de bacharelado em 

Administração da FECAP. Essa percepção pode ser constatada no nível de 

resposta apresentado nos gráficos 6, 7 e 9, discutidas neste trabalho. No 

que tange às habilidades e competências necessárias ao Administrador, 

segundo as DCN do curso, o nível de reconhecimento também é bastante 

elevado, como verificado no gráfico 8;  

 há elementos curriculares que são subaproveitados e por consequência 

foram destacados pelos egressos como um nível de percepção abaixo do 

esperado. Tais elementos, apresentados no gráfico 9, poderão ser melhor 

trabalhados por parte dos gestores e professores do curso de bacharelado 

em Administração da FECAP e, dessa forma, terem sua demanda 

aumentada. Nesse sentido, entende-se que recursos como a Empresa 

Júnior e a Monitoria devem ser melhor explorados por parte dos alunos. 

Para que isso ocorra, é necessário que os gestores repensem seu modelo e 

consigam motivar os alunos a encampar esses projetos.  Além disto, a 

Empresa Júnior pode ser uma opção aos alunos com perfil mais 

empreendedor, funcionando como um laboratório prático, ou ainda ser 

transformada em uma incubadora de negócios do Centro de 

Empreendedorismo da FECAP, unidade acadêmica recentemente criada, 

dentre outras finalidades, como parte desse propósito; 

 as DCN orientam os conhecimentos, habilidades e competências gerais da 

profissão, porém, cabe ao coordenador do curso, aos docentes e, também, 

aos discentes um monitoramento das demandas contemporâneas e sua 

incorporação ao currículo; 
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 o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias à profissão 

dependerá, em grande parte, de aspectos como: formação e motivação dos 

professores para a atividade docente; preparação e motivação dos alunos 

para participar das atividades propostas pelo currículo; composição dos 

elementos curriculares propostos pelo PPC;   

 a articulação dos elementos curriculares deve ser discutida sistemática e 

periodicamente com os envolvidos. O currículo é um sistema aberto e 

possui muitas interfaces entre seus elementos. Sendo assim, esse sistema 

será tão mais eficiente quanto melhor for a articulação entre suas partes;   

 a coordenação do curso deve ser feita por alguém com formação adequada 

e com uma visão alinhada ao que se propõe no PPC. Essa pessoa deve 

estar engajada com a busca constante de melhoria do currículo, visando 

atender às demandas profissionais contemporâneas; 

 é fundamental que o desenvolvimento do PPC e a participação das partes 

interessadas sejam amparados por um processo eficiente de comunicação 

institucional; 

 acredita-se que alguns elementos importantes para o desenvolvimento do 

PPC do curso de bacharelado em Administração da FECAP tenham 

sucesso porque fazem parte de um projeto institucional, ou seja, são 

elementos que compõem outros currículos da Instituição. Por exemplo: 

Programa de Nivelamento, PEDP; Monitoria, Cursos de Extensão, 

Orientação Psicopedagógica, dentre outros. Diante desse fato, percebe-se 

o quão importante são as políticas institucionais para o sucesso dos cursos 

das IES; 

 o desenvolvimento do PPC e todos os processos que o envolvem, como, 

por exemplo, atuação dos docentes, comunicação institucional, processos 

de apoio, etc., devem ser avaliados frequentemente. A avaliação 

institucional, em primeira instância feita pela CPA e as avaliações 

especificas pelas coordenações de curso, devem subsidiar um processo 

sistematizado de planejamento, garantia e controle da qualidade a que se 

propõe o currículo.   
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 b) Conclusões sobre o objetivo geral  

Pode-se considerar que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, dado que 

os resultados encontrados na pesquisa documental baseada no PPC do curso 

avaliado, bem como nos apontamentos dos egressos e docentes, colhidos pelo 

questionário, além da observação participante do pesquisador, permitem, mas não 

se restringem à: 

b1) identificar quais os elementos curriculares que compõem o PPC do curso de 

bacharelado em Administração da FECAP.  

Nesse aspecto, pôde-se constatar, pelos dados já apresentados, que o 

currículo é aderente ao que preconiza a literatura e às DCN. Não obstante, identifica-

se ainda que a criação, sistematização e operacionalização desses elementos não é 

algo trivial. Seu sucesso dependerá de uma boa coordenação, apoiada nas 

instâncias políticas e operacionais mais elevadas da Instituição.  

b2) constatar que o desenvolvimento do currículo de um determinado curso em uma 

instituição com outros cursos, caso na maioria das instituições brasileiras, ocorre no 

formato de um sistema aberto, conforme as indicações da literatura consultada. 

Outrossim, há um grande número de interdependências e compartilhamentos de 

recursos humanos, administrativos e pedagógicos. O bom funcionamento de tais 

recursos são fundamentais para que o currículo se desenvolva da forma desejada.  

b3) verificar que, apesar de possuir um PPC bem completo no que tange às 

recomendações da literatura e também das Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN 

(2005), há uma cultura acadêmica e pedagógica que foi implantada nos últimos anos 

e que favorece a operacionalização do Currículo. Essa cultura, que perpassa todos 

os cursos da Instituição, orienta claramente aspectos como acompanhamento 

sistemático dos processos curriculares, busca constante pela melhoria e valorização 

do mérito acadêmico e profissional.  

b4) entender que a flexibilidade possibilitada pelas DCN e a cultura acadêmica 

pedagógica implantada pela FECAP são aspectos positivos. Nesse caso, a cultura 

organizacional existente facilita para que os ajustes necessários ao currículo sejam 

propostos e encaminhados com facilidade aos fóruns acadêmicos. Esses fóruns 
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ocorrem durante as reuniões trimestrais do Conselho Universitário e do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, respectivamente, CONSUNI E CONSEPE.  

 
b5) uma formação profissional considerada de excelência e que atenda às 

necessidades contemporâneas torna-se possível através de um trabalho sistemático, 

capaz de monitorar o desenvolvimento dos elementos curriculares, prover soluções 

rápidas e de boa qualidade aos problemas que surgem diariamente. Dessa forma, 

para lidar com a complexidade do processo de ensino-aprendizagem, é preciso ter 

bons planos e pessoas bem preparadas para acompanhar esses planos.  

 

 

 c) Em relação aos objetivos específicos 

Os dados encontrados na pesquisa sobre os elementos curriculares do Projeto 

Pedagógico do curso de bacharelado em Administração da FECAP mostram que a 

instituição faz uma gestão contínua de grande parte desses elementos. Conforme 

apresentados nos resultados referentes à análise do PPC, primeiro de uma forma 

mais ampla, quadro 10, e depois com os elementos indicados como fundamentais, 

quadro 11, pode-se concluir que:  

 

c1) o PCC do curso de bacharelado em Administração da FECAP apresenta grande 

parte dos elementos propostos pela literatura específica do tema, usada no 

referencial teórico desta tese. Não obstante, tem um grau de aderência muito alto 

em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN.  

Além da presença dos elementos, a análise mostra que a IES possui um 

processo formal de comunicação do seu PPC que fomenta a criação de uma cultura 

entre os professores, que, por meio dela, conseguem operacionalizar grande parte 

dos elementos curriculares de forma eficaz. 

Dessa forma, entende-se que o PPC abarca os principais elementos 

curriculares, recomendados pela literatura. Ademais, o currículo do curso estudado 

consegue de maneira satisfatória comunicar e operacionalizar seus elementos. 
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Entretanto, pode-se constatar também que alguns de seus elementos carecem de 

um olhar mais cuidadoso por parte dos gestores e que há espaço para melhorias. 

Finalmente, em relação ao PPC de um currículo bem posicionado nas 

avaliações oficiais, pode-se concluir que ele apresenta claramente os elementos 

recomendados pela literatura e que é operacionalizado graças a uma série de 

políticas institucionais criadas pela Instituição FECAP.  

c2) conforme destacado nos três primeiros tópicos de a2, os egressos que 

responderam a pesquisa, em sua maior parte, identificaram valor positivo aos 

elementos curriculares do PPC do curso de bacharelado em Administração da 

FECAP. Os dados provenientes das respostas obtidas e organizados nos gráficos, 

6,7,8 e 9 mostram que alguns elementos curriculares são considerados como 

fundamentais para a formação profissional e outros podem ser melhorados.  

c3) o coordenador do curso tem uma visão positiva sobre as DNC. Segundo ele, elas 

dão a flexibilidade necessária para que cada escola, dentro de seu contexto e com 

base no perfil desejado para o egresso que se propõe a formar, possa se adequar.  

Em relação ao PPC, ele reconhece a dificuldade que os professores têm para 

lidar com esse documento e também ressalta a importância desse instrumento. No 

caso da FECAP, o caminho encontrado foi o de trabalhar de uma forma criativa com 

alguns elementos considerados chave. Para isso, foi criado um sistema que obriga 

os professores, no mínimo semestralmente, a rever e discutir com seus pares alguns 

processos-chave do PPC. 

A análise final da entrevista com o coordenador do curso, com a técnica de 

análise de conteúdo (Bardin, 2011), concluiu que três elementos são os que podem 

sintetizar suas opiniões a respeito do tema: 

 o planejamento e execução correta do PPC, por meio de vários processos 

que foram implementados nos últimos 15 anos, tem levado os egressos do 

curso de bacharelado em Administração da FECAP a um bom desempenho. 

Esse desempenho é percebido pelo MEC, pelos egressos e pelas mídias 

especializadas que trabalham com o tema; 
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 o PPC é um elemento fundamental para a gestão do curso. Entretanto, 

precisa ser constantemente revisto, discutido e comunicado de forma correta 

aos envolvidos. Conforme corroborado pelo coordenador do curso, se o 

processo é bem feito, com o tempo, pode-se criar uma cultura organizacional 

entre os professores. Essa cultura colabora para promover um processo 

virtuoso com vistas ao trabalho com o PPC;  

 os egressos do curso de bacharelado em Administração da FECAP 

possuem formação alinhada às demandas contemporâneas da profissão. 

Isto é fruto de um trabalho constante de monitoramento, organizado pela 

coordenação e desenvolvido em conjunto com os professores.  

 

Finalmente, a coordenação reconhece que falta no currículo mecanismos 

capazes de prover aos egressos uma experiência internacional, o que acaba 

reduzindo o número de boas oportunidades no mercado de trabalho.   

c4) a percepção dos docentes desse curso, acerca dos elementos curriculares, pode 

ser considerada positiva. Vale destacar, conforme apresentado na seção 5.5, que a 

percepção dos docentes sobre alguns elementos do currículo foram parecidas com a 

dos egressos.  

Em relação às práticas pedagógicas, os dados indicam que os docentes 

conhecem um bom conjunto de práticas, mas ainda preferem aplicar as práticas 

tradicionais dos cursos voltados à área de negócios, como, por exemplo aula 

expositiva dialogada, exercícios individuais e em grupos, estudos de caso e ensino 

com pesquisa. Essas informações podem ser usadas pelos gestores acadêmicos do 

curso nos trabalhos que visam melhorar rapidamente o currículo desse curso.    

c5) concepções políticas. O Centro Universitário FECAP é mantido pela Fundação 

Escola de Comércio Álvares Penteado, entidade sem fins lucrativos, voltado à 

educação desde sua criação em 1902. Privilegia o mérito para os processos de 

contratação de funcionários e atribuição de bolsas de qualquer natureza.  

Além disso, também busca valorizar os egressos que conseguem destaque 

acadêmico. Como exemplo, identifica-se o atual corpo de gestores acadêmicos da 

FECAP, Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitor de Graduação. Todos são egressos dos 
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cursos de bacharelado da Instituição, estão na faixa de 30-40 anos de idade e 

possuem título de Doutorado em programas com expressiva relevância em suas 

áreas. Ademais, vários professores da FECAP são egressos de seus cursos de 

graduação. 

Além disso, a Instituição concede aos seus ex-alunos os mesmos privilégios 

dos alunos em relação aos serviços extracurriculares oferecidos: descontos 

especiais em cursos de extensão, serviços de atendimento psicopedagógico, 

orientação profissional, dentre outros.  

c6) concepções pedagógicas: a IES apresenta uma preocupação explícita com a 

formação de seus docentes. Dentro de suas limitações, valoriza essa formação e 

motiva a formação continuada. Ademais, possui programas institucionais de apoio 

ao professor, aos alunos e ao processo de ensino-aprendizagem, já citados neste 

trabalho; 

c7) aplicação dos recursos gerados pela Instituição. Por se tratar de uma instituição 

sem fins lucrativos, os recursos gerados pelas mensalidades são investidos na 

melhoria dos processos acadêmicos, operacionais e na infraestrutura. Isso 

provavelmente colabora com a operacionalização dos processos acadêmicos e 

administrativos.  

A avaliação institucional e a dos processos de ensino-aprendizagem são 

consideradas pela Instituição como fundamentais. Isso contribui para que se crie um 

ambiente voltado à melhoria dos processos e com ganhos para todos os cursos. No 

caso do curso estudado, muitos de seus elementos curriculares foram influenciados 

positivamente por essa cultura organizacional baseada, dentre outras coisas, em 

uma política transparente de avaliação, executada pela CPA, sob a responsabilidade 

de um professor especialista. 

 

 d) Contribuições da pesquisa para área de Administração  

Além dos elementos curriculares, disciplinas, organizados na grade curricular, 

outros dados encontrados pelo estudo do PPC e do currículo do curso de 

bacharelado em Administração da FECAP indicam que o bom desempenho desse 
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curso, na perspectiva dos principais interessados, alunos, ex-alunos, MEC, e mídia 

especializada, ocorre em função de um planejamento e operacionalização bem 

executados.  

O planejamento e a operação dos processos que fazem com que na prática 

tais elementos curriculares ocorram impõem à FECAP um custo operacional 

adicional. Por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos e que tem operado com 

um bom número de alunos, existem recursos financeiros disponíveis.  

No caso de outras instituições de ensino, principalmente aquelas privadas e 

com fins lucrativos, a viabilidade da implantação desses processos deve ser 

estudada e analisada do ponto de vista financeiro. Todo serviço oferecido por uma 

IES tem um custo e esse elemento deve ser avaliado para que a instituição consiga 

ser sustentável.   

Analisando pelo ponto de vista acadêmico e pedagógico, objetivo desta tese, o 

trabalho dá dicas preciosas acerca do caminho a ser trilhado por um curso de 

bacharelado em Administração de sucesso. Apesar da complexidade que envolve o 

tema, o trabalho aponta claramente para os elementos que devem ser cuidados pela 

gestão acadêmica e, entre outros, observa que: 

d1) o PPC é um documento fundamental ao desenvolvimento do currículo e, por 

isso, deve ser planejado por especialistas que conheçam o curso que se propõem 

desenvolver, a legislação referente a tal curso, o perfil desejado do egresso e as 

condições institucionais onde o curso irá ser realizado, dentre outros. 

d2) o coordenador do curso de bacharelado em Administração deve estar atento 

para que o PPC cumpra os três principais objetivos que um plano deve cumprir: 

 comunicar corretamente às partes interessadas aquilo que se propõe; 

 ser usado como referência para a avaliação e controle daquilo que está 

sendo feito e, por conseguinte, permitir os ajustes necessários;  

 realizar a integração dos elementos curriculares e, ao mesmo tempo, 

fomentar entre seus principais interessados o interesse pela atualização e 

evolução desse documento com vistas a uma formação profissional que 

acompanhe as necessidades contemporâneas.  
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d3) as DCN do curso de bacharelado em Administração devem ser melhor 

entendidas e trabalhadas pelos interessados no curso de bacharelado em 

Administração, principalmente o Coordenador do curso. Um bom PPC e 

consequentemente um bom currículo, capaz de atender aos anseios das partes 

interessadas, irá emergir somente se a base conceitual sobre o currículo estiver bem 

entendida por aqueles que irão planejá-lo e operacionalizá-lo. 

 

 e) Outros aspectos observados a partir do estudo de caso do curso de 

bacharelado em Administração da FECAP  

Pode-se considerar que o curso estudado pelo caso apresentou nos últimos 

quinze anos uma condição financeira, acadêmica e pedagógica com muitos 

aspectos favoráveis, não limitados aos que são listados abaixo.  

Por ser uma organização sem fins lucrativos e investir seu superávit em 

infraestrutura e na melhoria dos processos voltados ao processo de ensino-

aprendizagem, o curso estudado pela pesquisa encontrou vários aspectos 

favoráveis ao sucesso. Essas condições não podem ser extrapoladas para a maior 

parte dos cursos de bacharelado em Administração do Brasil. Dentre essas 

condições, pode-se destacar: 

– oferece boa infraestrutura para a realização do processo de ensino-

aprendizagem; 

–  a remuneração, valor hora-aula, paga aos professores é considerada muito 

boa quando comparada com outras instituições da cidade de São Paulo. 

Essa afirmação é corroborada pelos professores e também confirmada por 

pesquisa setorial feita anualmente pelo SINPRO6. Esse fato colabora para 

uma baixa rotatividade de professores, o que contribuiu para que se 

mantenha o quadro de professores e que se construa uma política 

pedagógica ao longo dos anos apoiada pela maioria. 

Pode-se ainda considerar, com base em conhecimentos informais e não 

científicos, que outras escolas que possuem um bom corpo docente e boa 

                                                      
6
 Pesquisa salarial feita anualmente pelo Sindicato dos Professores e publicada em seu site. Nessa pesquisa o 

valor hora-aula dos professores da FECAP se posiciona no quartil superior.   



214 
 

infraestrutura não conseguem os mesmos bons resultados que a FECAP. Acredita-

se que o êxito da FECAP está na forma com que o PPC é operacionalizado no dia a 

dia. Não obstante, aspectos operacionais do currículo devem ter uma atenção 

especial por parte dos gestores: garantir que as aulas ocorram dentro do horário pré-

determinado; ter professores com boa formação e motivados para as aulas; ter 

canais de comunicação entre professores, alunos e coordenação; dar condições 

para que todos os alunos possam aprender, mesmo que em velocidades diferentes.  

    

6.2 Limitações da pesquisa  

Assim como todos os tipos e estratégias de pesquisa, o estudo de caso 

também apresenta algumas limitações. Tais limitações estão descritas no capítulo 4, 

seção 4.4 desta tese. 

Apesar de a nota do ENADE ser uma referência oficial, talvez uma das mais 

importantes nos dias atuais, entende-se que ela não é a única que deva ser 

considerada no momento de analisar e julgar a qualidade de um curso de 

graduação.  

Entretanto, no caso de um trabalho acadêmico com limitações de prazos e 

recursos, como esta tese, o pesquisador é obrigado a fazer escolhas e as opções 

que surgem primeiro são aquelas mais conhecidas no meio acadêmico. Considera-

se que, independentemente do caminho escolhido, as pesquisas sempre irão se 

deparar com restrições de recursos e deverá fazer escolhas e conviver com isso.   

A formação profissional pressupõe o desenvolvimento de diversas habilidades 

e competências, algumas delas comportamentais, não passíveis de serem avaliadas 

por meio de uma prova padronizada como é o caso do ENADE. Entretanto, 

características consideradas fundamentais ao desempenho profissional, como a 

capacidade para trabalhar em equipe, resiliência, equilíbrio emocional, 

comportamento ético, dentre outros, não são avaliadas por provas padronizadas 

como o ENADE. 

Também há dificuldades para avaliar outros elementos importantes. Nesse 

sentido, estão as experiências que o ambiente acadêmico propicia aos alunos por 
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meio das relações formais e informais. Tais relações propiciam aprendizados 

informais 7  e aprendizados não formais 8 . O aprendizado não formal e informal, 

fomentado pelas relações intrínsecas ao curso, faz parte do conjunto de elementos 

que ao final tornarão o egresso um profissional com uma bagagem de 

conhecimentos, habilidades e competências mais ou menos diferente daquelas que 

possuía quando ingressou na instituição.  

O fato de a prova do ENADE ser em local diferente da instituição onde o aluno 

cursa a graduação, ser realizada em um fim de semana, ter quatro horas de duração 

e, ainda, que a maioria dos alunos não gosta de ser submetida a provas formais, 

torna esse evento uma atividade sem apelo motivacional e desconfortável.  

Diante desse quadro, muitas instituições de ensino usam estratégias para 

motivar seus alunos para a referida prova. Nesse caso, pode ocorrer que mesmo 

escolas com alunos com nível semelhantes poderão ter resultados diferentes na 

prova em função da abordagem motivacional com que tratar seus alunos.  

É importante ressaltar que a motivação não fará o aluno aprender um assunto 

no dia da prova para acertar uma questão. Porém, a falta dela poderá leva-lo à falta 

de comprometimento em relação a ela e, consequentemente, a um resultado pior. 

Tal motivação não é medida pela prova do ENADE e tampouco fez parte do escopo 

desta pesquisa. 

No caso da FECAP, o coordenador e os professores informaram que todos os 

alunos são submetidos aos mesmos processos acadêmicos, independentemente ou 

não de serem turmas que farão a prova do ENADE. A Instituição se preocupa em 

fazer uma comunicação bastante clara aos alunos sobre a importância dessa prova 

para a Instituição e para eles.   

  

                                                      
7
 Aprendizado Informal: aquele advindo das relações não formais, pelos diversos meios e relações a que o 

aluno é exposto durante a graduação, como conversas com colegas, professores e outras pessoas com os quais 
discute os temas de seu curso.  
8
 Aprendizado não formal: aquele que ocorre de forma planejada mas fora do ambiente escolar, em espaços 

como museus, feiras, encontros acadêmicos, sem a presença de um currículo formalizado. 
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6.3 Recomendações para futuras pesquisas nesta área  

O estudo do currículo se apresenta como uma área da Educação com grande 

potencial para contribuir com aspectos conceituais e operacionais dos cursos de 

graduação. Criar e sistematizar formas de operacionalizar um bom currículo no 

ensino superior implicará o envolvimento da comunidade acadêmica e demais partes 

interessadas, o que na prática se constitui um grande desafio.  

Apesar das Instituições de Ensino Superior, bem ou mal, realizarem esse 

processo, é necessário que se criem e se compartilhem melhor as experiências 

positivas. Nesse sentido, novas pesquisas estudando currículos de outras 

instituições, seja com cursos de bacharelado em Administração ou outros cursos 

como Engenharia, Direito ou Medicina, irão contribuir para o avanço do ensino 

nessas áreas.  

Isso se faz necessário porque os modelos sociais, principalmente os de 

comunicação e relacionamento entre as pessoas, têm mudado rapidamente nos 

últimos anos e essas mudanças devem ser levadas em consideração pelas escolas 

no momento de promoverem a formação profissional de seus alunos. Esse processo 

depende intrinsicamente do currículo.   

Dessa forma, entende-se que outros estudos na área do currículo de 

bacharelado em Administração poderão contribuir para que se avance um pouco 

mais com as contribuições a esse curso tão importante para a sociedade, seja pelo 

número de egressos, seja pela amplitude de atuação desses profissionais.   

Diante de todas as informações encontradas com a pesquisa e daquelas que 

surgiram ao longo deste processo, sugerem-se a seguir novas frentes de 

investigação que poderão ser desenvolvidas para: 

 entender as dificuldades iniciais dos alunos que ingressam no curso de 

Administração e o que as instituições estão fazendo para adaptá-los ao 

ambiente acadêmico, de modo a evitar que eles se evadam do curso ou que 

sigam desmotivados ou com baixo nível de aprendizado;  

 avaliar quais as dificuldades e as possíveis soluções para que as 

instituições consigam disseminar entre seus professores e gestores a 
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importância de se ter um currículo atualizado com as necessidades 

contemporâneas; 

 pesquisar o que as instituições podem fazer em relação aos seus currículos; 

para que se possam criar ambientes dinâmicos de aprendizagem, como 

laboratórios de gestão, laboratórios de consultoria, escritórios de projetos, 

empresa-escola, dentre outros. Avaliar qual o impacto que essas estruturas 

podem ter na formação profissional dos alunos; 

 entender e propor soluções para as dificuldades apresentadas pelas 

instituições no que tange à implantação de um programa de formação de 

professores voltados ao ensino da Administração contemporânea;  

 estudar casos de currículos considerados inovadores, inclusive no exterior, 

voltados ao curso de bacharelado em Administração e verificar o que se 

pode extrair dessas experiências para o grande número de cursos de 

Administração existentes no Brasil;  

 investigar com as organizações do Primeiro, Segundo e Terceiro Setor 

quais as habilidades e competências de seus administradores atuais 

necessitam. A partir das informações conseguidas, analisar se as DCN 

conseguem atendê-las;   

 investigar casos de aplicação de novas tecnologias no desenvolvimento do 

currículo de Administração. Algumas situações de que já se tem notícias 

são: uso de computadores para simular o ambiente empresarial e suas 

decisões; jogos de empresas; análise de cenários para decisões em 

projetos, dentre outros. Acredita-se que a verificação da eficiência dessas 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e formação profissional 

do Administrador poderá dar boas contribuições aos currículos desse curso.  
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ANEXO 01 – Diretrizes Curriculares Nacionais do Bacharelado em Administração 

 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005. (*) 

 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração, bacharelado, e dá outras providências. 
 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, 

alínea “c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela 
Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 
princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como 
considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 
210/2004 e 23/2005, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, 
respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, resolve: 

 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas 
Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular. 

 
Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa 

através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as 
competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular 
supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de 
iniciação científica ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente 
opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos 
que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

 
§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 
estruturais: 

 
I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; 
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica; 
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisiona- 
 

(*) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, Seção 1, p. 26 
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do, suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 
regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e,  
XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, 

projeto de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-
prática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento 
próprio. 

 
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato 
sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do 
desempenho profissional. 

 
§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração 

não constituem uma extensão ao nome do curso, como também não se caracterizam 
como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no Projeto Pedagógico. 

 
Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões 
científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, 
observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para 
desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de 
novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 
contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 
segmentos do campo de atuação do administrador. 

 
Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 
 
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes 
graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 

sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de 
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 
adaptável; 
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VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 
em organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 
estratégicos e operacionais. 

 
Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em 

seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem 
inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 
histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 
meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes 
campos interligados de formação: 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 
sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, 
econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 
II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 

específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e 
logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento 
estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 
pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e 
aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias 
e procedimentos inerentes à administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 
transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 
Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração 
estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 
Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado 
semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 
acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução. 

 
Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 
direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados 

inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados 
Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de operacionalização.  

 
§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria 

instituição de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 
práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da 
Administração. 

 
§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até 
que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio 
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curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, 
os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

 
§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir 
regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 
contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 
observado o disposto no parágrafo precedente. 

 
Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 
prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 
ações de extensão junto à comunidade. 

 
Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem 
que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

 
Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição 

que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto 
de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas 
e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 
regulamento próprio. 

 
Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de 

graduação em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no 
caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu 
conselho superior acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e 
mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 
elaboração. 

 
Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 
 
Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

 
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais 

alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta. 
 
Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES 
nº 1, de 2 de fevereiro de 2004. 
 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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APENDICE 01 – Instrumento para coleta de dados junto ao coordenador de curso 

 
1) Formação Acadêmica: 
Graduação: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pós-Graduação: _ _ _ _ _ _ _  

 

2) Experiência Profissional: 

Tempo no cargo atual, coordenação do curso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Ocupou outros cargos de gestão acadêmica? 

(  ) não  (  ) sim, você poderia falar brevemente sobre eles, quais foram, por quanto tempo esteve 

neles e quais foram os principais aprendizados que eles lhe proporcionaram?    

Possui experiência profissional fora da área acadêmica? 

(  ) não  (  ) sim, você poderia falar brevemente sobre eles, quais foram, por quanto tempo esteve 

neles e quais foram os principais aprendizados que eles lhe proporcionaram?    

Atualmente, além do cargo de coordenador(a), você possui outras atividades profissionais?  

(  ) não  (  ) sim, fale sobre elas: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Você já teve algum tipo de treinamento formal visando melhorar sua formação para que pudesse 

atuar com mais eficiência como coordenador?   

3) Questões relativas ao cargo e ao perfil do Coordenador de curso. 
3.1 Quantas horas semanais você dedica ao cargo de coordenador? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3.2 Quais critérios você acredita que devem ser usados no momento da contratação de um 

coordenador de curso de Administração?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.3 Quais critérios você acredita que devem ser usados para avaliar o trabalho de um coordenador 

de curso de Administração?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

3.4 Em relação ao tempo que tem dedicado a coordenação, você poderia indicar de forma 

aproximada quais os percentuais que dedica às questões listadas abaixo:  

( _ _  %) Burocrática – Controles e relatórios,  

( _ _  %) Burocrática – Planejamento / reuniões com colegas e outros gestores 

( _ _  %) Operacional - Atendimento / reuniões com professores 

( _ _  %) Operacional - Atendimento / reuniões com alunos 

( _ _  %) Operacional - Acompanhamento de questões técnicas / pedagógicas ligados ao projeto 

              pedagógico do curso. 

( _ _  %) Operacional - Acompanhamento de questões comportamentais ligados ao acadêmico 

( _ _  %) Outras- Cite-as _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 (100 %) TOTAL    

3.5 Em relações as questões listadas abaixo, por favor, enumere de acordo com a percepção sobre 

a importância para curso de bacharelado em Administração, sendo 1 para a mais importante, 2 

para a segunda mais importante e assim sucessivamente até chegar em 7 para a menos 

importante de todas. 

( _  ) Burocrática – Controles e relatórios,  

( _  ) Burocrática – Planejamento / reuniões com colegas e outros gestores 

( _  ) Operacional - Atendimento / reuniões com professores 

( _  ) Operacional - Atendimento / reuniões com alunos 

( _  ) Operacional - Acompanhamento de questões técnicas / pedagógicas ligados ao PPC 

( _  ) Operacional - Acompanhamento de questões comportamentais ligados ao acadêmico 

( _  ) Outras- Cite-as _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
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4) Questões relativas ao Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

4.1 Na sua percepção, por que os alunos escolhem o curso de administração aqui na XXX 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.2 Na sua percepção, qual o percentual de alunos que, de forma antecipada à matrícula, investiga 

aspectos do PPC do curso antes de ingressar na instituição? 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.3 Quantas vezes durante o semestre você atende alunos que queiram discutir algum aspecto do 
PPC do curso?    
R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.4 O que a instituição faz para que os professores, incluindo os auxiliares e/ou assistentes, se 
interessem pelo PPC do curso, conheçam-no e siga suas diretrizes? 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.5 Na sua percepção qual o nível de conhecimento dos professores sobre o PPC?  

_ _    % Conhecem muito bem o PPC do curso – Já estudaram-no e entendem bem seus elementos 
_ _    % Conhecem razoavelmente o PPC do curso – Leram alguma vez e o entendem   
_ _    % Conhecem um pouco sobre o PPC do curso 
_ _    % Já receberam o PPC, mas provavelmente não leram 

_ _    % Desconhecem o PPC do curso 

(100 %) TOTAL    

4.6 A Instituição possui alguma orientação formal para os professores em relação ao PPC do curso?  

(   ) não    (   ) sim   Explique: _  _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.7 Qual o nível de influência que o conhecimento do PPC, pelo professor, tem no desenvolvimento 

da disciplina? 

(   )Nenhuma   (   ) pouca   (  )boa influência   (   ) grande influência   (  ) é essencial  

4.8 Que nível de influência o PPC tem no sucesso da gestão acadêmica do curso que você 

coordena? 

(   )Nenhuma   (   ) pouca   (  )boa influência   (   ) grande influência   (  ) é essencial 

Justifique sua resposta: _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.9 Qual é a sua percepção em relação ao nível de influência que o PPC tem na gestão acadêmica 

dos cursos de administração de modo geral? 

(  )Nenhuma   (   ) pouca   (  )boa influência   (   ) grande influência   (  ) é essencial 

Justifique sua resposta: _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.10 Você acredita que o PPC contribui para a operacionalização do curso? Explique como: 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.11 Você acredita que o PPC contribui para os aspectos pedagógicos do curso? Explique como: 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.12 Quando se decide por alguma alteração no PPC, como se dá esse processo, ou seja, por quais 

atividades e instâncias que isso é submetido?  

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.13 A Comissão Permanente de Avaliação, CPA, é uma organização que avalia periodicamente 

vários aspectos da instituição. Existe algum aspecto do PPC do curso de  Administração que é 

avaliado pela CPA?   
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4.14 Na sua opinião, qual o nível de influência que as discussões do PPC pelo coordenador e 

professores tem na formação do egresso? 

(  )Nenhuma   (   ) pouca     (  ) média     (   )grande influência   (  ) não consigo avaliar 

Justifique sua resposta: _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4.15 Em relação PPC do curso que você coordena, quantos ajustes de grade curricular ele sofreu 

nos últimos 3 três anos? 

(  )Nenhum     (  ) 1 a 3       (  ) 4 a 8      (  ) 8 a 12     (  ) mais de 12      (  ) não sei informar 

4.16 Quais foram as principais alterações sofridas?  

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

5. Diretrizes Curriculares, DCNs do Curso de Bacharelado em Administração 

5.1 As DCNs do curso de administração foram publicadas em 2005. De lá para cá muita coisa 

mudou no que tange ao ambiente de atuação do administrador. Você acredita que essas DCNs 

deveriam ser revistas/ atualizadas?  

(   ) não    (   ) sim   Justifique: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.2 Muitos dos milhares de cursos de Bacharelado em Administração existentes no Brasil, segundo 

pesquisa do CFA (2011), resultam em egressos com formação deficiente. A que você atribui essa 

deficiente formação acadêmica de grande parte dos egressos? 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.3 Quais propostas curriculares você considera prioritárias e que deveriam ser implantadas nos 

cursos considerados deficientes para que eles pudessem ter um resultado melhor. 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.4 Em relação ao curso que você coordena, quais propostas curriculares você considera 

prioritárias e que deveriam ser implantadas de modo a torna-lo ainda melhor? 

R: _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.5 Vocês possuem um programa institucional de formação de professores? 

R: (  ) Não    (   ) Sim, qual a carga horária oferecida por semestre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.6 Em relação a questão anterior, caso exista o programa de formação de professores, como são 

definidos os temas tratados pelo programa e como o assunto e tratado junto aos professores. 

R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.7 Você poderia apontar os três principais fatores levaram o curso de Administração a uma 

posição de qualidade considerada superior. 

R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.8 Você poderia apontar três fatores que se não forem tratados poderão comprometer a qualidade 

do curso no médio e longo prazo. 

R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.9 Se você fizesse parte de uma comissão para atualização das DCNs, O que você proporia?  

R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5.10 O que mudou nas organizações nos últimos anos em relação as exigências para uma boa 

atuação profissional do Administrador?   

R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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5.11 Essa questão é composta de afirmações que devem ser analisadas por você com 

base em uma escala que vai de 10 (DEZ) até 0 (ZERO), com os seguintes significados: 

(10 = Certeza);             (9=SIM-Forte);   (8=SIM-Médio);   (7=SIM-Fraco);  

(6=SIM-Muito Fraco);          (5=TALVEZ);      (4=NÃO-Muito fraco);    (3=NÃO-fraco);  

(2=NÃO);      (1=NÃO-forte);      (0= Em Hipótese Nenhuma) 

 
São Habilidades e Competências desenvolvidas pelo curso de Administração  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Identificar e definir problemas administrativos e organizacionais            

Desenvolver soluções para os problemas identificados            

Pensar estrategicamente em relação as oportunidades e ameaças            

Introduzir modificações nos processos produtivos            

Atuar preventivamente            

Transferir a aplicar conhecimentos técnicos para resolver 

problemas em situações de trabalho 

           

Exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de 

tomada de decisões 

           

Comunicar-se na forma escrita e verbal de maneira clara e 

objetiva 

           

Saber negociar conflitos            

Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção            

Raciocinar de forma lógica e analítica utilizando embasamento 

matemático 

           

Ter uma postura crítica e reflexiva diante dos diferentes 

contextos organizacionais em relação aos negócios, pessoas e 

resultados. 

           

Ter iniciativa            

Ser criativo e inovador, apresentando soluções viáveis            

Ter vontade política e administrativa            

Ter vontade de aprender, focado em aprendizagem contínua            

Buscar o aprendizado continuo da qualidade dos trabalhos sob 

sua responsabilidade 

           

Entender e valorizar as implicações éticas do seu exercício 

profissional 

           

Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidiana para o ambiente de trabalho. 

           

Ser capaz de se adaptar a diferentes modelos organizacionais e 

ambientes de trabalho 

           

Elaborar e implementar projetos em organizações            

Realizar tarefas e atividades próprias de consultoria em gestão e 

administração 

           

Emitir pareceres e perícias administrativas gerenciais, 

organizacionais, estratégicas e operacionais 

           

Entender e fomentar os aspectos de responsabilidade social na 

tomada de decisão 

           

Ter um juízo próprio a respeito do mundo dos negócios            

Respeitar o próximo            

Ter autocrítica            

 

5.12 Existe algum tema que não foi abordado por esse questionário e que você julga importante? Por 

favor, fale sobre ele: 

R: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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APENDICE 02 – Instrumento de coleta dados junto aos egressos de administração 

 

Orientação geral:  

Este questionário é um dos instrumentos de pesquisa que serão usados em minha tese de 

doutorado em Educação – Currículo. Por meio da percepção dos egressos do bacharelado em 

Administração, ele pretende avaliar alguns aspectos do currículo. As questões propostas buscam 

entender tais aspectos e como eles se relacionam com a formação profissional.  

As respostas encontradas poderão subsidiar melhorias nos currículos dos milhares de cursos de 

Administração existentes no Brasil e, consequentemente, propiciar que milhares de 

administradores entrem no mercado com uma melhor formação profissional. 

Agradeço muito pelo seu tempo e espero retribuir lhe enviando uma cópia digital da tese quando 

ela estiver concluída. 

Muito obrigado e um grande abraço. 

(*) Informação obrigatória 

 

Dados de Checagem 

1. Nome: (*) 

2. e-mail: (*)  

3. Telefone celular: 

 

Dados Demográficos 

4. Nascimento: _ _ / _ _ / _ _ _ _  

5. Em que tipo de escola cursou o ensino fundamental 

    (  ) Rede Pública   (  ) Rede Privada   (   ) Parte Pública e Privada  

6. Em que tipo de escola cursou o ensino fundamental 

    (  ) Rede Pública   (  ) Rede Privada   (   ) Parte Pública e Privada  

 

Dados Específicos 

7. Quando você concluiu seu curso, quais eram seus conhecimentos em outros idiomas?  

(  ) Tinha fluência em inglês e espanhol 

(  ) Tinha fluência em inglês 

(  ) Tinha inglês intermediário 

(  ) Tinha pouco conhecimento em inglês 

(  ) Não tinha fluência em nenhum idioma estrangeiro 

(  ) Outro 

8. Em que ano você iniciou o curso de bacharelado em Administração? 

(  ) 2007      (  ) 2008      (  ) 2009      (  ) 2010   (  ) outro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

9. Em que ano você concluiu o curso de bacharelado em Administração? 

(  ) 2011      (  ) 2012    (  ) outro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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10. Que tipo de empresa você trabalha atualmente?  

(  ) Empresa nacional de grande porte 

(  ) Empresa nacional de médio ou pequeno porte 

(  ) Empresa multinacional 

(  ) Micro ou Pequena Empresa 

(  ) Serviço Público 

(  ) Negócio próprio 

(  ) Terceiro setor 

11. Em qual setor da economia a empresa que você trabalha atua?  

(  ) Consultoria 

(  ) Educação  

(  ) Financeiro - bancos 

(  ) Serviços  

(  ) Terceiro Setor 

(  ) Industria 

 

12. Qual o nível de cargo que você ocupa atualmente? 

(  ) Presidência ou Diretoria 

(  ) Gerência geral  

(  ) Gerência de departamento 

(  ) Analista  

(  ) Consultor 

(  ) Auxiliar administrativo 

 

13. Em média, quantas horas semanais, fora da sala de aula, você dedicava normalmente 

aos estudos durante o curso de bacharelado em Administração? 

(  ) menos de 3 horas 

(  ) de 3 a 6 horas 

(  ) de 6 a 9 horas 

(  ) de 9 a 12 horas 

(  ) mais de 12 horas 

(  ) Outro 

 

Importante: As próximas questões usam uma escala que vai de 10 (DEZ) até 0 (ZERO), 

com os seguintes significados: 

(10 = Certeza); (9=SIM-Forte); (8=SIM-Médio); (7=SIM-Fraco); (6=SIM-Muito Fraco);  

(5=TALVEZ); (4=NÃO-Muito fraco); (3=NÃO-fraco); (2=NÃO); (1=NÃO-forte); 

(0= Em Hipótese Nenhuma) 

14. Contribuiu ou influenciou na escolha pelo curso de Administração 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Indicação de familiares            

Indicação de amigos            

Perspectiva de boa empregabilidade            

O conhecimento técnico que o curso se propõe a 

ensinar 

           

Formação profissional voltada ao trabalho em 

empresas 

           

Formação profissional que habilita abrir o próprio 

negócio, ser um empreendedor. 
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15. Contribuiu e/ou influenciou na escolha pela Instituição onde cursou de 

Administração 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Reputação da marca da Instituição            

Projeto Pedagógico do Curso, PPC.            

Grade curricular do curso            

Os Professores do curso            

Infraestrutura da Instituição, escola.            

Localização da escola            

Valor da mensalidade            

Opinião de amigos            

 

 

 

16. Disciplina- Tema, é muito importante para minha atividade profissional 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Contabilidade            

Direito            

Economia            

Estatística            

Estudo de casos            

Empreendedorismo            

Filosofia            

Gestão de Projetos            

Logística de Materiais            

Jogos de empresas            

Lógica            

Matemática aplicada aos negócios            

Matemática financeira            

Marketing            

Produção e operações            

Recursos humanos            

Responsabilidade social            

Sistemas de informação            

Sociologia            

Teoria geral da administração            

Outra:             

Outra:            
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17. Características perceptíveis do curso de Administração que concluí. 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

As disciplinas atendem as necessidades da 

profissão 

           

Há integração entre as disciplinas            

Há planejamento e lógica na ordem das 

disciplinas 

           

Há integração entre teoria e prática            

Existem práticas inovadoras de ensino            

Existem práticas para recuperar os alunos que se 

atrasam 

           

Há incentivos para prática da pesquisa            

Os professores são bem preparados para 

lecionar 

           

Os professores foram fundamentais para o 

aprendizado 

           

A escola se preocupa em dar uma boa formação 

profissional ao aluno 

           

 

 

 

18. A atividade contribuiu para minha formação profissional 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Aulas de nivelamento            

Monitoria            

Orientação Psicopedagógica            

Orientação Profissional – Coaching            

Orientação e ajuda para o Estágio 

Supervisionado 

           

Intercâmbios            

Cursos de extensão             

Parcerias para escolas de idiomas            

Projetos de iniciação científica            

Empresa Junior            

Centro Acadêmico – Atlética            

Feira de oportunidades e negócios            

Uso da biblioteca            

Laboratórios de informática para as práticas            

PEDP            

Conversas informais com os professores            

Conversas informais com os colegas            
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19. Habilidades e Competências desenvolvidas pelo curso de Administração  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Identificar e definir problemas administrativos e 

organizacionais 

           

Desenvolver soluções para os problemas 

identificados 

           

Pensar estrategicamente em relação as 

oportunidades e ameaças 

           

Introduzir modificações nos processos 

produtivos 

           

Atuar preventivamente            

Transferir a aplicar conhecimentos técnicos para 

resolver problemas em situações de trabalho 

           

Exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo de tomada de decisões 

           

Comunicar-se na forma escrita e verbal de 

maneira clara e objetiva 

           

Saber negociar conflitos            

Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da 

produção 

           

Raciocinar de forma lógica e analítica utilizando 

embasamento matemático 

           

Ter uma postura crítica e reflexiva diante dos 

diferentes contextos organizacionais em relação 

aos negócios, pessoas e resultados. 

           

Ter iniciativa            

Ser criativo e inovador, apresentando soluções 

viáveis 

           

Ter vontade política e administrativa            

Ter vontade de aprender, focado em 

aprendizagem contínua 

           

Buscar o aprendizado continuo da qualidade dos 

trabalhos sob sua responsabilidade 

           

Entender e valorizar as implicações éticas do seu 

exercício profissional 

           

Desenvolver capacidade de transferir 

conhecimentos da vida e da experiência 

cotidiana para o ambiente de trabalho. 

           

Ser capaz de se adaptar a diferentes modelos 

organizacionais e ambientes de trabalho 

           

Elaborar e implementar projetos em 

organizações 

           

Realizar tarefas e atividades próprias de 

consultoria em gestão e administração 

           

Emitir pareceres e perícias administrativas 

gerenciais, organizacionais, estratégicas e 

operacionais 

           

Entender e fomentar os aspectos de 

responsabilidade social na tomada de decisão 

           

Ter um juízo próprio a respeito do mundo dos 

negócios 

           

Respeitar o próximo            

Ter autocrítica            
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20. Dificultou meu processo de aprendizagem no curso de Administração 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Falta de boa formação em matemática básica            

Falta de bom domínio com a gramática – escrita            

Dificuldade com interpretação de texto            

Dificuldade com organização do tempo para 

estudar 

           

Falta de tempo para estudar            

Falta de motivação em algumas disciplinas            

Falta de controle emocional nas provas            

Dificuldade na comunicação com alguns 

professores 

           

Dificuldade na comunicação com o coordenador            

Dificuldade para trabalhar em equipe            

Dificuldade para apresentações em público            

Dificuldade para cumprir regras na elaboração de 

trabalhos 

           

Muitas faltas e ou atrasos nas aulas por causa do 

trabalho 

           

Outra:             

Outra:            

 

21. Caso haja alguma informação adicional que você entenda ser importante para um 

curso de Administração e que não foi abordada pelo questionário, por favor, explique nas 

linhas abaixo: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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APENDICE 03 – Transcrição da entrevista com coordenador do curso de bacharelado 

em Administração da FECAP, realizada em 23/01/2015.  

 

Wanderley: Olá Prof. Taiguara, gostaria de agradecer sua disponibilidade por 

responder esse questionário para minha tese de doutorado. Eu tenho algumas 

questões que vou apresentar para o senhor, peço por gentileza, caso a questão não 

fique clara, me pergunte que lhe explicarei. É muito importante para a pesquisa que 

o senhor saiba exatamente o que estou querendo em cada uma das questões. 

Vou explicar um pouco sobre o objetivo do questionário. Ele tem como propósito 

avaliar o projeto pedagógico do curso de administração da sua instituição, um curso 

que teve um excelente desempenho nas últimas avaliações do MEC. Na última 

avaliação em que esse processo foi feito o senhor era o coordenador do curso, 

cargo que se manteve até recentemente.  

Wanderley: O senhor poderia falar do período que trabalhou na coordenação do 

curso de Administração. 

Taiguara: Ok, se eu for falar da experiência total em coordenação de cursos. Eu 

atuei de 2001 a 2005 como assistente de coordenação, depois eu fui coordenador 

adjunto de 2005 a 2008, e assumi a coordenação integralmente de 2010 a 2014. 

Wanderley: Ok! O senhor ocupou outros cargos de gestão acadêmica? 

Taiguara: Sim 

W: O Senhor poderia falar brevemente sobre esses cargos? 

T: Pró-Reitoria de Extensão e Desenvolvimento, Chefe de Gabinete da Reitoria, 

Coordenador da CPA, Assessor da Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitor de 

Graduação, Vice-Reitor e atualmente Diretor de Comunicação e Assuntos 

institucionais, cargo que assumi em novembro de 2014. 

W: Além da área acadêmica, o senhor tem experiências em outras áreas 

profissionais? 

T: Sim, tive experiência de 3,5 anos na área de atendimento comercial de banco de 

varejo, Unibanco classe c e d, para abertura de conta e venda produtos bancários, 
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depois classe A+ no shopping Iguatemi, lidando com lojistas e gerencia de contas de 

pessoas jurídicas. 

W: Atualmente, além do cargo de coordenador de curso, você possui outras 

atividades profissionais?  

T: Sim, na mesma instituição, Vice-Reitor. 

W: Você já teve algum tipo de treinamento formal visando melhorar sua formação 

para que pudesse atuar com mais eficiência como coordenador?   

T: Sim, tive um treinamento sobre coordenações de curso, formal, junto com outros 

colegas da FECAP em 2007. Foi um conjunto de palestras dadas por uma empresa 

de consultoria. Acho que posso classificar isso como um treinamento formal.  

W: Qual foi essa empresa? 

T: Agora tenho dúvida se foi a Informa Group ou a Humus Consultoria, foi uma 

capacitação para coordenadores de curso. 

W: Muito bem Prof. Taiguara, voltando a gravar, vamos falar um pouco sobre perfil 

de coordenador de curso. Quantas horas semanais você dedica ao cargo de 

coordenador?  

T: Formalmente a carga horária era mais baixa porque eu dividia com outras 

atividades. Informalmente, seguramente, eram mais de 40 horas semanais.  

W: Quais critérios você acredita que devem ser usados no momento da contratação 

de um coordenador de curso de Administração?  

T: É importante ter formação em Administração, seja ela na graduação ou em pós-

graduação. É importante que ele conheça as áreas da administração e que tenha 

facilidade de comunicação com pessoas de perfis absolutamente diferentes, mesmo 

porque isto é requerido. O coordenador lida com professores que são tipicamente de 

exatas e humanas,  lidar e dialogar com esses tipos de pessoas é necessário.  

W: Quais critérios você acredita que devem ser usados para avaliar o trabalho de um 

coordenador de curso de Administração?   
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T: Acredito que deva ser usado o nível de satisfação dos alunos, nível de avaliação 

dos professores, acredito que seja o principal. A principal responsabilidade do 

coordenador do curso é colocar gente boa para trabalhar e ficar de olho nos 

avaliadores externos de qualidade. Outro indicativo que depende muito dos objetivos 

da instituição e a empregabilidade dos alunos, enfim, mas isto depende de 

posicionamento estratégico maior. 

W: Na sua percepção, por que os alunos escolhem o curso de administração aqui na 

FECAP? 

T: Acredito e tenho evidências por pesquisas que nós fazemos que é por 

recomendação de ex-alunos que tiveram sucesso no mercado de trabalho e 

gostaram do curso,  recomendam para familiares e amigos, esse é o ponto principal 

da escolha do curso da FECAP. Outro aspecto da recomendação ocorre em função 

do sucesso profissional que tiveram é que os alunos que são mais criteriosos na 

hora de verificar a relação a custo benefício, eles veem os resultados acadêmicos da 

FECAP, comparam com preço, e acabam fazendo uma escolha mais racional.   

W: Na sua percepção, qual o percentual de alunos que, de forma antecipada à 

matrícula, investiga aspectos do PPC do curso antes de ingressar na instituição? 

T: Acredito que este aspecto não é investigado, a não ser que considerarmos que o 

PPC abarque talvez algum aspecto do sistema de avaliação, é muito pouco, difícil 

dizer. O PPC como termo, não tenho notícia de alguém que chegou e falou que 

queria conhecer o PPC do curso. Em tantos anos de coordenação, não tenho 

notícias disto. 

W: Quantas vezes durante o semestre você atende alunos que queiram discutir 

algum aspecto do PPC do curso?    

T: Novamente, não o PPC em si, mas aspectos inerentes a ele é comum. Por 

exemplo, o PPC do curso prevê a formação de um indivíduo extremamente 

competente tecnicamente, isto requer uma orientação.  Essa orientação é discutida e 

os alunos sentem no dia a dia não porque querem ver o PPC. Trata-se de um 

elemento do PPC que está sendo colocado em discussão, porém, não é abordado 

que existe um PPC e sim a realização de um elemento. O mesmo é válido para 

avaliação dos professores, o PPC prevê algumas ferramentas de auto avaliação do 
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curso, como o RECORDI, reunião que fazemos com os melhores alunos de cada 

turma, isso é colocado em pauta na discussão, não como elemento integrante do 

PPC e sim pela sua realização.   

W: O que a instituição faz para que os professores, incluindo os auxiliares e/ou 

assistentes, se interessem pelo PPC do curso, conheçam-no e siga suas diretrizes? 

T: Aqui na instituição existe uma tradução de elementos básicos de projetos 

pedagógicos nas apresentações dos coordenadores no início do curso. Isso é um 

aspecto importante, é um resumo que é feito. O documento do PPC costuma ficar 

disponibilizado para o público em geral, porém seguramente ele baixa consulta. 

Acredito que é a forma como fazemos, onde elementos principais comunicados 

gerem maior eficácia do que se eu disponibilizasse um texto para leitura.  

W: Se eu estou entendendo, nessas reuniões formais, você garante que esses 

elementos principais do PPC sejam discutidos com os professores? 

T: Discutidos e comunicados, realmente sejam reforçados, onde alguns pilares 

sejam de fatos conduzidos.  

W: Na sua percepção, qual o nível de conhecimento dos professores sobre o PPC? 

Como você me disse, eles conhecem porque participam de reuniões onde algumas 

partes do PCC são tratadas. Se você tivesse que distribuir 100 por cento em 5 

categorias como: 

- Conhecem muito bem o PPC do curso, já estudaram-no e entendem bem seus 

elementos; 

- Conhecem razoavelmente o PPC do curso, leram alguma vez e o entendem: 

- Conhecem um pouco sobre o PPC do curso; 

- Já receberam o PPC, mas provavelmente não leram 

- Desconhecem o PPC do curso. 

T: Dando níveis aí né? Acho que conhecem muito bem o Projeto Pedagógico do 

curso. Enquanto documento formal, muito pouco. Do curso inteiro, hoje, quem 

conhece muito o PPC do curso sou eu, mas as pessoas conhecem os elementos do 

Projeto Pedagógico. 
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W: Então só o coordenador, que é 100%?. 

Então que conhecem razoavelmente o PPC porque leram e o entendem bem? 

T: Razoavelmente eu diria que são 70 % conhecem razoavelmente, porque o PPC é 

uma leitura realizada pela instituição. 

W: Que conhecem um pouco? 

T: Uns 20% 

W: Já receberam, mas não leram? 

T: O Restante [10%] 

W: Desconhecem? 

T: Zero. Ninguém desconhece totalmente, porque existe uma distribuição bem 

razoável dos conceitos incluídos no PPC. Mesmo porque como existem essas 

comunicações e a pessoa vai trabalhando na escola, vai compreendendo a cultura e 

vai internalizando alguns elementos do PPC, mesmo sem ver o documento. 

W: A instituição possui alguma orientação formal para os professores em relação ao 

PPC do curso? 

T: Existe sim uma orientação formal, porém são ações como essas comunicações 

feitas nas reuniões formais, essas traduções. Uma característica que temos são 

professores horistas que não necessariamente dispõem de tempo para dedicar só à 

Instituição, esse é um aspecto para ser considerado. 

W: Qual o nível de influência que o conhecimento desse documento pelo professor 

tem no desenvolvimento da disciplina que eles aplicam? 

T: Tem uma grande influência, eu acredito. Os elementos do PPC orientam, por 

exemplo, políticas de avaliação, níveis de intensidade de avaliação em momentos do 

curso. 

W: Que nível de influência o PPC tem no sucesso da gestão acadêmica do curso 

que você coordena?  
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T: Tem boa influência, dado que o Projeto Pedagógico da Instituição é uma leitura 

do realizado, ou seja, de tudo o que é realizado. Então as orientações estratégicas 

que emergem são de decisões da coordenação, que ao darem certo, tornam texto 

no PPC. Então se você for verificar a equação entre Projeto Pedagógico e realidade 

você vai ver uma alta aderência. Porém, não é que tal ação foi concebida no 

passado e foi implementada depois. Muitas vezes foram tentativas realizadas no dia 

a dia, deram certo e viraram texto, ou seja, foram formalizadas no PPC. 

W: A sua percepção, em relação ao nível de influência que o PPC tem na gestão 

acadêmica dos cursos de administração, de modo geral?   

T: Pouca Influência, mesmo porque existe uma problemática que é a maior: Existem 

muitos professores horistas e têm pouca dedicação por escola.  

W: Você frequenta o Conselho Regional de Administração, você conhece e encontra 

com outros coordenadores, o que eles dizem a esse respeito? 

Muitos acabam nem sabendo, nem tendo orientação do PPC e de como a escola 

trabalha. E acaba executando a disciplina como executa em diversas outras escolas. 

W: Aqui na Instituição tem esse momento de encontro da coordenação com os 

professores do curso, onde se discute aspectos do PPC. Em outras instituições que 

já participei, você não vê isso. Então, diante deste cenário, você acredita que 

conhecer o PPC ajuda na operacionalização do curso?  Por exemplo, o fato dos 

professores conhecerem os elementos do PPC, no mínimo, porque eles são 

discutidos, na hora que você vai operacionalizar todas as disciplinas de uma vez? 

T: Sem dúvida, isso aí facilita a comunicação entre coordenação e professores. 

Ajuda na tomada de decisões do cotidiano, porque ao conhecer as diretrizes e 

pilares do PPC, o professor tem como tomar decisões na sala de aula. A 

comunicação da coordenação com os professores é muito mais simples. 

W: E em relação aos aspectos pedagógicos do curso? 

T: Também, por exemplo, tomou-se uma decisão do PPC do curso que seguiu uma 

certa orientação metodológica e pedagógica; vamos supor como é o caso aqui na 

instituição de ser mais conteudista, privilegiar a capacidade técnica dos estudantes. 
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Estando isso claro para os professores e aqui está, obviamente que isso se traduz 

na prática, na sala de aula e isso vai resultar depois nos resultados das avaliações.  

W: Quando vocês decidem fazer uma alteração no Projeto Pedagógico, como é que 

se dá esse processo?  Por quais instâncias esse processo é submetido aqui na 

instituição? 

T: As alterações do PPC, que eu já assisti, elas foram mais intensas na década 

passada, elas se deram basicamente por sugestões de professores, por práticas que 

começaram a dar certo e chegaram até a coordenação. Houve consolidação do 

documento de submissão para Reitoria e para aprovação dos órgãos colegiados. 

Mas a “cozinha da coisa”, onde de fato é feita a alteração é no âmbito da 

coordenação do curso que são trabalhadas as mudanças. 

W: Primeiro de forma individual com cada professor e depois consolidada com o 

coordenador. E no caso da CPA que o senhor já participou, ela é uma organização 

que avalia aspectos da instituição. Existe algum aspecto do PPC do curso de 

Administração que é avaliado por essa comissão de avaliação, a CPA? 

T: Inclusive a CPA avalia de forma indireta o Projeto Pedagógico, exatamente pelos 

aspectos de desempenho dos estudantes com relação às questões de conteúdo e o 

desempenho dos professores. Agora, avaliação sobre o documento em si, acredito 

que ela não ocorra tão profundamente. O que são avaliados são os outputs do 

curso. Que naturalmente são derivados dos elementos do PPC. Mas a CPA não se 

preocupa na avaliação do documento, mas sim nos mesmos resultados inclusive 

que são previstos na auto-avaliação do PPC, como desempenho dos alunos, 

desempenho dos professores, satisfação etc. 

W: Em sua opinião qual o nível de influência que as discussões do PPC pelo 

coordenador e professores tem na formação do egresso?  

T: Quanto aos elementos do PPC, grande influência porque você alinha as pessoas 

como um caminho. Você cria um padrão e esse padrão obviamente vai definir a vida 

de muita gente. 

W: E em relação ao PPC especificamente do curso que o senhor coordena, quantos 

ajustes e grade curricular ocorreram nos últimos três anos?  
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T: Um ao semestre, no mínimo, todo semestre ocorrem alterações de grade 

curricular, pelo menos. Seja de carga horária, seja de alteração de disciplina. Dado 

que nós discutimos o PPC todo semestre, os professores mandam recomendações, 

a gente percebeu que tem elementos de nosso PPC, que queremos privilegiar. Por 

exemplo, menos disciplinas por semestre para que o aluno tenha maior rendimento. 

Então vamos fazendo ajustes todo semestres. O tempo inteiro essa questão de 

matriz curricular está em xeque.      

W: A pergunta seguinte, o senhor já respondeu, a pergunta era: Quais foram as 

principais alterações? Então tem alterações basicamente de natureza de temas, 

cargas horárias. 

T: Posição de disciplinas em cursos e conteúdos são atualizados, necessariamente 

todo semestre.  

W: Por que o curso de administração é um curso bem dinâmico que é influenciado 

pelo ambiente, o ambiente muda a dinâmica do curso? 

T: E o ambiente aqui da FECAP, ele prevê que os aspectos sejam descentralizados, 

os professores decidem o conteúdo de acordo com os demais e com a coordenação. 

Então é natural que tenha atualização constante. 

W: Então o professor aqui tem uma boa autonomia para sugerir novos conteúdos, e 

exclusão de conteúdos? 

T: Isso aí é solicitado pelos professores, é algo que é demandado por eles. 

W: Em relações as DCN do curso de bacharelado de administração, as DCN foram 

alteradas pela última vez em 2005, de lá pra cá, muita coisa mudou no que tange ao 

ambiente de atuação do administrador. Você acredita que essas DCN deveriam ser 

revistas e atualizadas? Qual é a sua percepção? 

T:  Minha percepção é de que não há necessidade de atualização, elas dão total 

liberdade para as coordenações de curso implementarem inovações. Há total 

flexibilidade. 

W: Então elas foram criadas de modo flexível para que cada situação atenda suas 

necessidades, com vistas a formar o egresso que ela tem interesse.  
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Muitos dos milhares do curso de bacharelado em administração existentes no Brasil, 

segundo a pesquisa que o Conselho Federal de Administração fez em 2011, 

resultou em egresso com formação deficitária.  

A que você atribuiu essa deficiente formação acadêmica em grande parte dos 

egressos do bacharelado de Administração no Brasil? 

T: Primeiro, uma barreira para ingressar nos cursos de Administração não existe. O 

preço e dispersão de ofertas do curso são muito variáveis, então se torna uma opção 

economicamente viável.  

Existe também, infelizmente, uma questão de que muitos dos cursos de 

Administração não serem “puxados”, isso naturalmente atrai alunos. Isto torna 

possível que alunos que tenham um nível de dedicação acadêmica menor, tendem a 

não fazer esse esforço. Isto após um mínimo 12 anos de formação pré-universitária, 

é difícil em 4 anos recuperar conhecimento pré-universitário e ainda conseguir ter 

um bom desempenho na aprendizagem universitária. 

Costumo realizar um paralelo com engenharias, enquanto a engenharia, segundo o 

Main Stream Vox Populi, é um curso difícil de ser realizado. Só de existir essa 

menção social, “de que é difícil”, isso já separa um público que não é tão 

academicamente preparado para não encarar estudos mais complexos.  Na 

Administração ocorre um efeito contrário, não que todo indivíduo que faça 

Administração seja academicamente despreparado, mas muitos que são 

academicamente despreparados acabam enfrentando o curso de Administração, 

muitas vezes mais baratos e de maior flexibilidade de oferta.  

W: Quando você diz, uma maior flexibilidade, você quer dizer, ou seja,  posso 

entender que é mais fácil para uma instituição lançar um curso de Administração do 

que lançar um curso de Química, por exemplo? 

T: Sem dúvida alguma, esse é mais fácil, tem uma condição de mercado, que se eu 

tenho um custo baixo de lançamento você acaba sendo mais propenso ainda, ainda 

mais pensando na demanda. Existe uma questão do aluno de administração, e é 

uma questão real, que a gente pode medir por vários indicadores, de que o aluno de 

administração consegue empregabilidade rápida, então isso economicamente fica 

extremamente interessante para o público em geral. 
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W: Que propostas curriculares você consideraria prioritárias e que poderiam ser 

implantadas nos cursos deficientes? Esses cursos que, infelizmente não têm bons 

resultados como a FECAP têm, e que, se implantadas neles, poderiam melhorar o 

resultado. Resumindo, se o senhor fosse coordenar um curso com nota 2 de 

ENADE, que medidas você tomaria para melhorar a qualidade desse curso? 

T: Adotaria algumas medidas de maior rigor de entrega de atividades acadêmicas, 

presença em sala de aula, presença em atividades que sejam online e realizações 

de provas. Acho que seria o “arroz com feijão”, seria o básico para disciplinar as 

pessoas para entender que existe um processo para que haja o aprendizado. Isso 

eu acredito que não seja somente para o curso de Administração, mas para 

qualquer outra área. Incentivar os professores a tomarem medidas que 

gradativamente aumentem a intensidade de leituras e volume de discussões sobre 

os temas de Administração. Obviamente que teria que haver um processo de 

convencimento e sedução para que o aumento de estudo ocorresse e que as 

pessoas comprassem a ideia para chegar até um ponto de melhoria para valer, mas 

isso é obviamente existe um risco de um grupo grande ou de um grupo de alunos 

não aderirem ao projeto de melhoria, mas aí é algo que a instituição tem que avaliar.  

Acredito que seja possível sensibilizar as pessoas de que obviamente uma formação 

melhor vai gerar impactos melhores na vida de todo mundo.  Então a sensibilização 

de corpo discente, sensibilização de corpo docente e melhoria dos processos para 

que acontecessem as atividades acadêmicas para valer, são medidas fundamentais. 

 

W: E agora falando de um curso bem avaliado, como esse que você coordena. Que 

propostas curriculares você considera que são prioritárias e que possam ser 

implantadas para sustentá-lo e ainda levá-lo a uma posição superior? 

T: Acredito que seria importante desenvolvermos maior troca de experiência entre 

alunos de final de curso. Aqui a gente já tem a característica do pessoal que além de 

já ter estudado bastante, também já tem experiência profissional, já ter trabalhado.  

Terem implementações de estágios internacionais optativos, acho que seria 

importante, algo de 3 meses, 6 meses, enfim.  Ter uma experiência fora do Brasil, 

para evoluir nosso patamar mas eu acho que eu me centraria nesses dois pontos em 

particular. Ou seja, melhoria de networking, porque isso gera diversos efeitos 
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colaterais positivos, a pessoa se relaciona melhor, conhece melhor outras 

realidades, troca mais informações e forma uma rede boa para entrar no mercado de 

trabalho, conhecendo mais gente. E essa questão da experiência internacional 

requerida ai por diversas posições no mercado, transforma a pessoa.  

W: Vocês possuem aqui um programa institucional de formação de professores, qual 

a carga horária é oferecida por semestres para esses professores? 

T: Mínimo de carga horária que nós temos atualmente são de 3 palestras mais um 

curso de 12 horas, então estou falando aqui de uma carga horária de 15 horas, que 

é ofertado para todos os professores.  

W: E em relação à questão anterior, caso exista esse problema de formação de 

professores, e aqui existe, você diz. Como são definidos os temas tratados pelo 

programa e como esse assunto é tratado junto aos professores? 

T: Bom, os coordenadores de curso dão sugestões para a gestão do programa, a 

reitoria também dá orientações para eleição do programa e aí as atividades são 

oferecidas para todos os professores em horários que são críveis para a participação 

deles.  

W: Você poderia apontar 3 principais fatores que levam o curso de Administração à 

posição de qualidade considerada superior, como é o caso aqui. 

T: Acredito que tenha um alinhamento de propósitos de professores e alunos, ter 

alunos que querem enfrentar um projeto pedagógico sério, ter professores que 

também estão alinhados em fazer e acontecer, extremamente dedicados. Ter 

professores que são exemplos para os alunos, seja porque estudaram muito, porque 

profissionalmente se destacaram, mas acredito que a questão do exemplo do 

professor, ela é muito importante para a formação dos estudantes. 

W: Os cursos de administração acabam tendo a característica de se adaptarem ao 

longo dos anos e pensando nessa linha, você poderia apontar 3 fatores que se não 

forem tratados, poderão comprometer a qualidade do curso a médio e longo prazo? 

T: Bom aí é estar falando de atualizações, coisas novas que estão acontecendo. 

Vou falar de temas para valer, acredito que Mundo Digital é algo que precisa ser 

melhor trabalhado, tecnologias digitais, impacto digital no mundo do trabalho, no 
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cotidiano das pessoas, as questões de teletrabalho e estudo são extremamente 

relevante a gente estudar. Uma coisa que eu acho muito importante e nós fazemos e 

não é de agora, por exemplo, muitas vezes um aluno de Administração nunca viu 

uma nota fiscal na vida e dar um senso de concretude às coisas é extremamente 

importante. Quando eu vou falar de plano de marketing, apresento o tal plano de 

marketing, fisicamente ao aluno, ele vê como é, na realidade. Vou falar de 

lançamento no razonete, apresenta um livro razão físico ou online, o que quer que 

seja. Mas mostre uma operação real. Acho que isso aí é algo que faz falta.  

Então primeiro falamos de tecnologia, segundo ponto é essa questão da concretude, 

o terceiro ponto pode colocar em risco a formação da administração que temos que 

trabalhar, eu sou muito sensível a essa questão dos relacionamentos pessoais, soft 

skills. Essa questão das pessoas saberem falar, saberem se comunicar, enfim, 

terem habilidades sociais para conseguir lançar suas ideias e fazer seu trabalho.  

W: Se você fizesse parte de uma comissão para atualizar as DCN mais adiante, o 

que você acha que você poderia propor? 

T: Olha eu acho difícil, porque não tenho muitas críticas a essas DCN, eu gosto 

muito dessas Diretrizes Curriculares, elas dão muita liberdade. O ponto é que 

estamos em uma inércia, enfim, é cultural, não é somente no curso de Administração 

que não somos engessados pelo MEC, basta ler as DCN que você vai ver o absurdo 

que é isso. Não existe engessamento, existe um processo de avaliação que te 

cobram o mínimo e as Diretrizes Curriculares Nacionais te dão liberdade para fazer o 

que bem entender. Então eu não tenho críticas a essas DCN.  

W: O que mudou nas organizações e nos últimos anos em relação às exigências 

para uma boa atuação do administrador.  Você já falou muitas coisas sobre isso 

durante a entrevista, mas se você tivesse que pontuar mais especificamente, o que 

você diria? 

T: Acredito que é que nem aquele livro do Friedman, “O Mundo é plano”, as relações 

hierárquicas estão sofrendo transformações reais e as relações entre as pessoas, 

elas são mais respeitosas independente da posição que as pessoas têm. Tem uma 

característica dos jovens que, enfim, eu particularmente me identifico, que é o fato 

da pessoa admirar você independentemente de você ser presidente ou não, ou se 
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você não ser um jogador de futebol, você ser um cara que é amigo dele, desde que 

você seja verdadeiro, ter um valor real ali que lhe identifique.  Acredito que essa é 

uma característica importante para o novo ambiente de trabalho. Acredito que 

compreender isso e saber lidar com diversos tipos de pessoas é fundamental para 

boa atuação do profissional na Administração. Então é saber lidar com a 

heterogeneidade.  

As questões técnicas, obviamente são importantes, não estou dizendo em 

detrimento das condições técnicas, entender de Finanças, Marketing, RH, enfim 

entender todos processos é absolutamente fundamental, isso não está em 

discussão. Não sou partidário da ideia que o técnico se aprende a qualquer 

momento. Você tem que ter uma base, tendo uma base aí sim a pessoa aprende a 

qualquer momento, sem base ela não aprende a qualquer momento.  

W: O senhor tem uma grande experiência com a Administração porque faz parte do 

Conselho Regional de Administração, foi aluno de Administração, fez mestrado e 

está terminando doutorado na área de Administração. Então, essa pesquisa que 

estou fazendo tem um propósito de tentar mensurar o seguinte: Por que e como 

alguns cursos bem sucedidos se alinham às Diretrizes Curriculares Nacionais e às 

exigências do mercado em relações aos seus egressos e ainda são bem 

posicionados nas avaliações oficiais do MEC?  Então, nesse contexto, o que o 

senhor percebe que poderia ser acrescentado nessa entrevista, como sua 

contribuição?  

T: Como colaboração, eu acho que está bem completo, mas eu entraria nos detalhes 

sugeridos pelas Diretrizes Curriculares para apresentação do Projeto Pedagógico, 

existe uma grande flexibilidade e outras dimensões que são sugeridas pelas DCN de 

Administração. Eu formularia algumas questões relacionadas diretamente às 

Diretrizes. Contextualização do entorno, da organização, da posição geográfica, 

conversaria alguma coisa sobre isso com o coordenador. Questão de composição do 

corpo docente, conversar de alguma forma sobre isso, óbvio que às vezes temos 

formações objetivas, mas acredito que estes elementos ajudariam a declarar.  Só 

isso. 
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APENDICE 04 – Questionário Aplicado aos Docentes do curso de bacharelado em 

Administração da FECAP  

 
Este questionário é um dos instrumentos de pesquisa que serão usados em minha tese de 

doutorado na área de Educação - Currículo que estou realizando na PUC-SP. Por meio da percepção 
dos egressos e dos professores do curso de bacharelado em Administração da FECAP, a pesquisa 
pretende avaliar alguns aspectos curriculares deste curso e entender como estes aspectos se 
relacionam com a formação profissional dos egressos.  
As respostas encontradas poderão subsidiar melhorias nos currículos dos cursos de bacharelados 
em Administração existentes no Brasil e, desta forma, colaborar com a formação destes 
profissionais.   

 
Orientação Geral: As questões usam uma escala que vai de 10 (DEZ) até 0 (ZERO), com os 

seguintes significados:  

(10 = Certeza);  (9=SIM-Forte);            (8=SIM-Médio);     (7=SIM-Fraco); (6=SIM-Muito Fraco);              

(5=TALVEZ);      (4=NÃO-Muito fraco);    (3=NÃO-fraco);    (2=NÃO);          (1=NÃO-forte);     

(0= Em Hipótese Nenhuma) 

Agradeço muito pelo seu tempo, espero retribuir lhe enviando uma cópia digital da tese quando ela 
estiver concluída. Muito obrigado e um grande abraço. 

Wanderley Carneiro 

Conhecimentos sobre os Documentos relacionados ao Curso de Bacharelado em Administração 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Tenho conhecimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais-DCN (publicadas em 2005) 

           

Conheço o Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI da FECAP 

           

Conheço o Projeto Pedagógico de Curso- PPC do 

Curso de Bacharelado em Administração da 

FECAP 

           

Conheço a Matriz Curricular do curso de 

Administração da FECAP 

           

Conheço os Mecanismos de avaliação do MEC 

(IGC, CPC, ENADE)  

           

 

Características Perceptíveis no Currículo do Curso de Administração da FECAP 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

As disciplinas atendem as necessidades da 

profissão 

           

Há integração entre as disciplinas            

Há planejamento e lógica na ordem das 

disciplinas 

           

Há integração entre teoria e prática            

Existem práticas inovadoras de ensino            

Existem práticas para recuperar os alunos que se 

atrasam 

           

Há incentivos para prática da pesquisa            

Há programas para melhorar a formação didática 

dos professores 

           

Há apoio da coordenação ao professor             

Há boa comunicação entre a 

direção/coordenação e os professores/alunos. 
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Problemas e Dificuldades enfrentadas pelos alunos de Administração da FECAP 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Falta de conhecimentos básicos que deveriam 

ter adquirido no ensino médio   

           

Problemas com domínio com a gramática e 

escrita 

           

Dificuldade com leitura e interpretação de texto            

Dificuldade com organização do tempo para 

estudar 

           

Falta de tempo para estudar            

Excesso de distração com equipamentos 

eletrônicos 

           

Falta de controle emocional nas provas            

Dificuldade na comunicação com o professor            

Dificuldade na comunicação com o coordenador            

Dificuldade para trabalhar em equipe            

Dificuldade para fazer apresentações em público            

Dificuldade para cumprir regras na elaboração de 

trabalhos 

           

Excesso de faltas ou atrasos nas aulas, alegando 

como causa o trabalho 

           

Falta de motivação para participar das aulas            

 

 

Ações que devem ser adotadas para aprimorar o processo de ensino aprendizagem dos 

alunos de Administração da FECAP 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Melhorar a matriz curricular do curso tornando-o 

mais atraente ao aluno. 

           

Aumentar, junto aos alunos, o incentivo à 

pesquisa 

           

Melhorar a didática dos Professores             

Melhorar a infraestrutura necessária às aulas            

Aumentar o uso de tecnologia nas aulas            

Melhorar o sistema de avaliação ref. ao 

aprendizados dos alunos. 

           

Melhorar a oferta dos serviços de apoio fora da 

sala de aula 

           

Melhorar as condições de trabalho do professor            

Aumentar o programa de nivelamento            

Melhorar a comunicação interna            

 

 

 

 

  



257 
 

A atividade de apoio contribui para o aprendizado e formação profissional 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Aulas de nivelamento            

Monitoria            

Orientação Psicopedagógica            

Orientação Profissional – Coaching            

Estágio Supervisionado            

Intercâmbios            

Cursos de extensão             

Parcerias para escolas de idiomas            

Projetos de iniciação científica            

Empresa Junior            

Centro Acadêmico – Atlética            

Feira de oportunidades e negócios            

PEPD            

Uso da biblioteca            

Uso dos laboratórios de informática            

Conversas informais com os professores            

Conversas informais com os colegas            

 

Nível de eficiência e adequação de técnicas didáticas para as aulas no curso de 

Administração.  MARQUE 0 aquela que não conhecer  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Aula expositiva - dialogada            

Orientar para que os alunos estudem 

antecipadamente, se preparando para as aulas 

           

Aplicação de exercícios individuais            

Aplicação de exercícios em equipes            

Dinâmica de grupo            

Estudos de caso            

Ensino por projetos            

Grupos de oposição - Debates            

Grupo de observação e grupo verbalização -

GOGV 

           

Painel Integrado            

Ensino com pesquisa            

Seminários            

Uso de pré-testes            

 

Caso você conheça e use outra técnica além daquelas apresentadas anteriormente, por 

favor, cite e explique como faz. 

Quais os três principais fatores que, na sua opinião, são os responsáveis pelo sucesso que 

o curso de Administração da FECAP vem obtendo em provas oficiais, caso do ENADE? 

Quais os três aspectos do curso de Administração da FECAP que você acha que podem ser 

melhorados para que os egressos tenham uma melhor formação profissional? 
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APENDICE 05 – Protocolo Geral da Pesquisa  

 

1. Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso 

1.1 Tema: Bacharelado em Administração: O Currículo e as Necessidades 

Contemporâneas para Formação Profissional. 

1.2 Título: Bacharelado em Administração: O Currículo e as Necessidades 

Contemporâneas para Formação Profissional  

1.3 Objetivo do estudo:  

1.3.1 Objetivo geral: Entender como os elementos de um currículo de bacharelado 

em Administração se compõem e se articula de modo que seja muito bem avaliado 

pelo MEC e que tenha egressos com uma formação profissional considerada de 

excelência.  

1.3.2. Objetivos específicos:  

– Avaliar, por meio do estudo do Projeto Pedagógico de Curso, o currículo de 

um curso de bacharelado em Administração considerado excelente; 

– investigar, com os egressos desse curso, quais características curriculares 

eles entendem que foram determinantes para sua boa formação 

profissional;  

– averiguar a percepção do coordenador do curso sobre os elementos 

curriculares e a influência deles na formação profissional dos egressos; 

– pesquisar com os docentes desse curso como eles percebem a articulação 

dos elementos curriculares;  

– verificar como as concepções políticas e pedagógicas aplicadas por essa 

instituição contribuíram para a formação profissional dos egressos;  

– verificar como os recursos aplicados pela instituição influenciam no 

desenvolvimento do currículo; 

– propor, com base nos achados da pesquisa, as condições necessárias 

para o desenvolvimento exitoso do currículo de bacharelado em 

Administração.  
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1.4 Questões de pesquisa: 

Como um curso de bacharelado em Administração deve compor e articular seu 

Projeto Pedagógico para que tenha excelentes resultados nas avaliações oficiais 

do MEC e egressos com habilidades e competências que atendam as demandas 

profissionais contemporâneas?   

 

2. Procedimento de Campo 

2.1 Aspectos Metodológicos: Pesquisa de natureza predominantemente qualitativa, 

exploratória com o uso do método de estudo de caso. Trata-se de uma investigação 

de caso único com unidades incorporadas.  

2.2 Organização estudada: Currículo do curso de bacharelado em Administração do 

Centro Universitário FECAP, 

2.3 Unidade de análise: Projeto Pedagógico do Curso, PPC; Egressos de 2012 do 

curso de bacharelado em Administração da FECAP e Coordenador do Curso.   

2.4 Fontes de evidências: Análise documental, entrevista do tipo focada, entrevista 

estruturada e observação direta informal. 

2.5 Instrumentos de coleta de dados: roteiro de entrevista, questionário semi-

estruturado. 

2.6 Entrevistados: Coordenador do curso de bacharelado em Administração no ano 

de 2012, Prof. Dr. Taiguara de Freitas Langrafe. 

- Cento e nove egressos do ano de 2012 do curso de bacharelado em 

Administração.  

- Vinte quatro docentes do curso de Bacharelado em Administração que participaram 

da aplicação do currículo aos egressos de 2012.  

2.7 Executores da Pesquisa: 

Pesquisador: Wanderley Carneiro 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Tarcisio Masetto 

 

3. Roteiro da Entrevista 

- Apêndice 01 – Roteiro da entrevista aplicada ao coordenador do curso 

- Apêndice 03 – Transcrição da entrevista aplicada ao coordenador do curso 
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4. Questionário aplicado aos egressos 

- Apêndice 02 – Questionário estruturado aplicado aos egressos do curso 

 

5. Questionário aplicado aos docentes 

- Apêndice 04 – Questionário estruturado aplicado aos docentes do curso   

 

6. Plano de Análise de Dados e Relatório do Estudo de Caso (prévio à pesquisa) 

6.1 Análise dos dados coletados: os dados serão analisados com base em uma  

estratégia geral, comparando-os com as proposições teóricas. Á partir daí será 

construída uma explanação para o caso. Busca-se com isto, comparar o padrão 

conceitual proposto pela literatura com a realidade das ações desenvolvidas pelo 

currículo do curso de bacharelado em Administração da FECAP.  

6.2 Guia para o relatório: Os dados coletados serão organizados e discutidos e, 

servirão como base para as conclusões relevantes ao trabalho. Estas informações 

serão apresentadas com o uso de uma estrutura ilustrativa do tipo analítica linear. 

 

6.3 Cronograma de atividades da pesquisa de campo 

Atividade Out 
2014 

Nov 

2014 

Dez 

2014 

Jan 

2015 

Fev 

2015 

Mar 

2015 

Abr 

2015 

Mai 
2015 

Jun 

2015 

Ago 

2015 

Set 
2015 

Out 
2015 

Apresentação 
do projeto ao 
orientador 

            

Entrevista com 
o Coordenador 

            

Início da coleta 
de dados com 
os egressos 

            

Análise 
preliminar dos 
dados 

            

Apresentação à 
banca 
examinadora, 
qualificação 

            

Coleta com os 
docentes 

            

Análise final dos 
dados 

            

Preparação do 
relatório final 

            

Apresentação 
final do relatório 

            

 


