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"Quando o homem compreende a sua 
realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio 
dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode 

transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo 
próprio, seu Eu e as suas circunstâncias [...] Ninguém 
ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos Nós sabemos 

alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. 
Por isso aprendemos sempre [...] Ninguém nasce 

educador ou marcado para ser educador. A gente se 
faz educador, a gente se forma, como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 
prática” (Paulo Freire). 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta dois projetos que apontam possibilidades de se construir 

novos conhecimentos com práticas viáveis e significativas para os alunos de 

Administração de Empresas do ensino superior. O objetivo é fomentar a discussão 

sobre o papel do docente e a formação dos professores no ensino superior com 

qualidade, através dos estudos em uma Faculdade da Zona Leste da cidade de São 

Paulo. Este trabalho aponta que o bacharelado em Administração pode ir para além 

de meros conteúdos técnicos a serem humanizados a partir da utilização de 

recursos didáticos inovadores. A análise dos projetos permite concluir que ações 

educativas diferenciadas, inspiradas na teoria freiriana, apresentaram-se como 

forma de enfrentamento às dificuldades nas relações entre ensino e aprendizagem. 

Com a aplicação dos referidos projetos, as possíveis dificuldades de aprendizagem 

foram transformadas em oportunidades, e hoje são contribuições à qualidade 

educativa.  

 

Palavras-chave: ensino superior; ensino-aprendizagem; docência em administração 

de empresas; projetos educativos. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This MSc dissertation presents two projects which indicate possibilities to build new 

knowledge with viable and significant practices for Business Administration college 

students. The aim is to foster a discussion about the role of teachers and the 

teachers’ training in higher education with quality, through the studies at a Faculty in 

the Eastern Zone of the City of São Paulo. This paper indicates that the graduating in 

Business Administration can go beyond the technical contents and be humanized 

with the application of innovative teaching resources. The analysis of the projects 

enabled to conclude that the distinctive educational actions, inspired in Freire 

pedagogical theory, reported as a way of facing the difficulties of the teaching-

learning relations. Within the application of the referred projects the possible 

difficulties of learning were converted in opportunities and nowadays are 

contributions for the educational quality. 

 

Keywords: Higher Education; Teaching-Learning; Teaching in Business 

Administration; Educational Projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho se inicia com um breve relato de minha trajetória corporativa na 

docência. 

Sou de uma família na qual as questões do saber são vistas como prioridade, 

valores pouco apreciados em nosso país. Meu pai e meus tios são graduados, 

herança de meus avós, os quais acreditavam que a formação de uma boa educação 

junto ao trabalho profissional dignifica o homem. 

De formação administrativa desde o curso técnico até a pós-graduação, estou 

acostumada a ser metódica e a seguir "ao pé da letra" o que aprendi sobre 

planejamento, organização, direção e controle. Esta bagagem, auxiliou e tem 

influenciado minha busca pelo conhecimento. Mas, em particular, é meu pai o meu 

referencial. Até hoje, me guio por seus sábios passos; ele me mostrou a 

necessidade de educação e formação. Esta percepção das possibilidades que o 

conhecimento proporciona ensinou-me a importância de ampliar os horizontes e a 

considerar que, nesta vida, nada é tão irrelevante demais que não mereça ser 

observado e/ou analisado. Sempre me identifiquei com o lado exato do raciocínio. 

Desde a mais tenra idade, sempre fui de uma personalidade voltada ao racional, 

tendo uma postura um tanto inflexível quando os resultados não atingiam as metas 

estipuladas. 

Ao iniciar o colegial, atual ensino médio, pedi a meu pai que me matriculasse 

em uma escola que oferecesse o curso técnico com habilitação em Administração de 

Empresas. Foi assim que cursei a Escola Duque de Caxias na cidade de Santo 

André, em São Paulo. Concluído esse grau, em busca do bacharelado, prestei e 

passei no vestibular em Administração de Empresas, obtendo mais uma grande 

realização ao concluir minha formação inicial. Na ocasião, desejava dar continuidade 

aos estudos; mas, trabalhando no Polo Petroquímico de Capuava, casada e com 

intenções de ser mãe, o momento não era oportuno. 

Alguns anos se passaram, e sempre continuei me mantendo atualizada, por 

meio dos cursos que a empresa me oferecia. Foi a época da implantação da ISO 

9000,1 que começou em 1987, como uma exigência para qualidade.  

                                                           
1 É uma série de normas sobre a gestão da qualidade que pode ser aplicada a empresas, produtos e 
serviços, criada pela International Organization for Standardization (ISO) na década de 1980. A série 
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Em meados de 1990, eu trabalhava como assistente da qualidade na unidade 

química de petroquímica de Capuava, onde, ao lado de pessoas da gerência e da 

diretoria, fui uma das responsáveis pela criação do projeto de adequação da 

unidade. Adequar a unidade às exigências e padrões então estabelecidos não foi um 

caminho fácil, até porque, como empresa fornecedora de produtos para as indústrias 

automobilísticas, tínhamos prazo limitado para tal adequação. 

Foi um período muito complicado, repleto de intenso trabalho e muita 

dedicação. Exigiram-se muitos cursos de capacitação, para se desenvolver o projeto 

da maneira padronizada e mais completa possível. São tão marcantes estes fatos 

em minha vida que até me recordo muito bem do nome da consultoria externa 

contratada: a famosa Bureau Veritas. Por outro lado, este trajeto em minha vida foi 

de grande crescimento pessoal e profissional. Abriram-se possibilidades que, com 

muito discernimento, procurei aproveitar. 

Em 1999, após a concretização do projeto e para buscar novamente uma 

motivação no trabalho, retornei aos estudos em Administração de Empresas na 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), em especialização lato sensu com 

ênfase em produção. Acredito que, para nos sentirmos bem, precisamos ser 

produtivos e estar sempre buscando novas conquistas. 

Ao concluir a especialização e já com outras conquistas de minha vida 

pessoal — ou seja, ser mãe —, resolvi parar um pouco com os estudos e me 

concentrar no trabalho empresarial. 

No final do ano de 2002, com minha aposentadoria precoce e sabendo que 

não poderia me manter mais atuante na indústria do Polo Petroquímico de Capuava, 

resolvi me empenhar em repassar o que havia aprendido aos novos bacharéis de 

Administração. Comecei com palestras a grandes magazines. 

Em 2003, a convite do diretor de uma grande faculdade, ingressei na área 

acadêmica como professora universitária em algumas faculdades da região do ABC, 

onde tive o privilégio de poder desenvolver minha docência com o apoio de grandes 

profissionais. Essa circunstância foi ampliada com os recursos tecnológicos 

proporcionados pela instituição. Manter estruturas bem desenvolvidas é umas das 

características das faculdades da região, que comporta um público de classe alta. 

                                                                                                                                                                                     
ISO 9000 foi criada em 1987, com base na norma britânica "BS5750" e seu objetivo era se tornar um 
padrão internacional, para garantia da qualidade de produtos e serviços, conseguindo, com isso, 
facilitar a exportação e diminuir os custos de produção. 
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Permaneci atuando como professora na região do ABC até agosto de 2008, 

quando recebi um convite para lecionar em uma faculdade na Zona Leste da cidade 

de São Paulo. Esta instituição de ensino, bem tradicional naquela região, apresenta 

uma realidade bem diferente, em termos de estrutura e recursos, em relação à 

faculdade em que eu lecionara. Percebi que seria um desafio lecionar como 

anteriormente, pois a classe social, a estrutura e o público eram bem diferentes. 

A Zona Leste paulistana tem características específicas, a principal, das quais 

é a carência de recursos e equipamentos públicos disponíveis, o que acarreta 

dificuldades a seu desenvolvimento. Cabe ressaltar que o Polo Petroquímico de 

Capuava, com seu parque industrial, tem contribuído muito para a melhoria 

estrutural desta região, com a qual faz fronteiras. 

Assim, é relevante apresentar resumidamente a Zona Leste da cidade de São 

Paulo nestas considerações iniciais, a fim de proporcionar melhor contextualização 

do entorno da instituição-alvo deste estudo, traçando deste modo um pouco do perfil 

do alunado nesta região. 

Ao conhecer a instituição em que se realizaram os projetos analisados neste 

trabalho, pude observar a discrepância entre minha experiência e esta nova 

realidade, o cotidiano, as culturas e multiculturas dos alunos. De acordo com estas 

observações, busquei conhecer melhor este universo e, através dos relatos dos 

residentes, descobri que a região recebe migrantes de vários estados e muita 

imigração de outros países, principalmente de bolivianos. No decorrer deste período 

de adaptação, ficou claro para mim o quanto pode haver diferenças culturais e 

sociais dentro da mesma região e de suas proximidades. 

Nesta pesquisa, destaca-se a complexidade, a diversidade e pluralidade dos 

alunos, para o que, às vezes, não atentamos. Quando precisamos nos adaptar a 

novas realidades, a reflexão é indispensável, com o objetivo de criar novos 

parâmetros para melhor compreensão do indivíduo e do grupo, apontamentos com 

pouca significância  em  administração de empresas. 

A constatação da nova realidade suscitou em mim mais interesse pela 

pesquisa acadêmica, pois se acentuava a dificuldade na obtenção de resultados 

positivos em relação ao aprendizado dos alunos. 

Na área de administração de empresas, o saber técnico prioriza o 

desenvolver dos fundamentos administrativos, como planejamento, organização, 

direção e controle organizacional capitalista (PODC), para um ambiente empresarial. 
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Era claro que o alunado, dentro de sua realidade, desconhecia estas questões. Não 

havia compreensão, afinidade e dinamismo empresarial para se conseguir garantir 

bons profissionais administradores tal formação exige que nos coloquemos dentro 

das expectativas do mercado, atendendo com muita objetividade ao processo de 

globalização. 

A princípio, com base em meu conhecimento corporativo e formativo, tentei 

estabelecer um padrão. Contudo, o cotidiano mostrou-me que tal conhecimento não 

era suficiente.  

Em busca de melhorias na qualidade e entendimento no trabalho com este 

alunado especifico, criei uma consciência crítica, passei a refletir sobre as 

possibilidades e a analisá-las; tratei de aprender para poder ensinar. Percebi que, 

além dos conhecimentos técnicos que constantemente nos obrigam a retomar 

leituras, são necessários os saberes pedagógicos, que fui incorporando às leituras e 

pesquisas acadêmicas. Estes estudos buscavam instrumentos que ampliassem as 

condições de qualidade do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.  

Neste contexto, para a construção destes conhecimentos, a pesquisa tornou-

se parceira constante na minha atuação em educação. Esta atividade adentrou em 

minha vida através de várias leituras indicadas pelos colegas da área pedagógica, já 

que estes estudos são pouco difundidos na administração de empresas. 

Na educação do ensino superior em administração, quando levantadas estas 

questões, deparei-me, em primeiro lugar, com a resistência da docência dos 

especialistas sobre alguns apontamentos voltados à valorização da trajetória do 

indivíduo, a proposta de observar o discente de forma mais humanizada e 

considerando suas dificuldades, entre outros aspectos. As questões do ensino 

superior em administração pouco se reportam ao processo de ensino e 

aprendizagem humanista e com uma perspectiva crítica. 

Assim, iniciei dois projetos que desenvolvo ainda hoje, os quais serão 

apresentados e analisados nesta dissertação, na esperança de poder contribuir para 

novas reflexões na interpretação da realidade atual dos cursos da área de 

administração de empresas, sob outra perspectiva. Este trabalho fundamenta-se 

nestes dois projetos, a partir dos quais se constrói esta pesquisa e sua proposta. 

A proposta é a de analisar as origens, os pressupostos, os fundamentos e as 

características dos futuros administradores graduados por uma faculdade situada no 
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Jardim Satélite São Matheus, na Zona Leste paulistana, a partir de 2008, após a 

inserção dos referidos projetos em sala de aula, e como estas ações resultaram em 

um movimento de valorização do conhecimento, propiciando ganhos ao 

desenvolvimento do processo designado como ensino-aprendizagem. 

Este trabalho parte de uma revisão conceitual do tema: as propostas do perfil 

do administrador e um panorama da formação dos profissionais que desempenham 

a função docente. Procurei evidenciar a fertilidade do diálogo que se pode 

estabelecer entre as áreas da administração de empresas e da educação. Iniciei 

esta busca com um entendimento preliminar dentro do contexto histórico da região 

focalizada, sua cultura e sua realidade cotidiana e passei a incorporar um processo 

de mudança a partir de uma análise de sala de aula — afinal, é onde o docente 

passa a ser o foco principal, ou seja, um formador de opinião e a sua atuação é de 

fundamental importância para a valorização do conhecimento. 

Este estudo foi realizado a partir de uma pesquisa documental qualitativa. A 

estrutura desta pesquisa baseia-se em reflexões sobre o papel do docente de ensino 

superior em administração de empresas e sua formação, além de sua identidade e 

de seu papel de educador frente aos futuros administradores.2 

O objeto de estudo é uma amostra de um universo regional característico da 

Zona Leste da cidade de São Paulo, dentro de um cenário específico, no qual os 

conhecimentos da educação incorporam-se aos conhecimentos do docente do curso 

de administração de empresas e se expressam por intermédio de algumas práticas, 

aventando dentro do processo de ensino e aprendizagem possibilidades de melhoria 

da qualidade na docência e na formação de novos administradores. 

Nessas condições, esta pesquisa apresenta-se como uma pesquisa 

fundamentada na análise documental, que se constitui uma técnica importante na 

pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, 

seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE e ANDRÉ, 

(1986). Ainda segundo LUDKE e ANDRÉ (1986) a Análise Documental é 

indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre 

a base do trabalho de investigação; e para a pesquisa em ciências sociais e 

                                                           
2 "[...] tem a docência como base da sua identidade profissional, domina o conhecimento específico 
de sua área, articulado ao conhecimento pedagógico, em uma perspectiva de totalidade" 
(ENCONTRO NACIONAL DA COMISSÃO NACIONAL DE REFORMULAÇÃO DOS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DO EDUCADOR, IV, 1989, p. 12). 
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humanas é uma técnica decisiva quando realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos).  

Segundo Santos (2000) a análise documental podem ser realizada a partir de  

fontes como tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, 

obras originais de qualquer natureza – pintura, escultura, desenho, etc.), notas, 

diários, projetos de lei, ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, 

informativos, depoimentos orais e escritos, certidões, correspondência pessoal ou 

comercial, documentos informativos arquivados em repartições públicas, 

associações, igrejas, hospitais, empresas, sindicatos. (SANTOS, 2000) 

Neste estudo, é possível identificar que os principais acervos utilizados são: 

documentos legais (sobretudo os relatórios de horas complementares dos alunos de 

um curso de administração) e os retornos automáticos fornecidos pela ferramenta do 

blog, analisando a acessibilidade, semanal, quinzenal e anual o comprometimento 

do alunado. Enfim, toda a documentação que permita recuperar as informações 

sobre as práticas empregadas nos projetos FLIP/RJ e BLOG da Administração. 

Dentro da perspectiva do ensino-aprendizagem, a abordagem se direciona ao 

ensino superior especificamente aos bacharéis de Administração de Empresas.  

De acordo com Alves (1991, p. 53-61), com o planejamento de pesquisas 

qualitativas em educação, pode-se, através dos pontos de concordância e de 

divergência entre as diversas vertentes, compor indicações precisas para a 

elaboração do projeto de estudo, analisando e exemplificando seus aspectos 

essenciais e delineando as alternativas oferecidas ao pesquisador. Para a autora, é 

preciso ter uma visão holística do contexto, estabelecendo o pesquisador como o 

principal instrumento de investigação, devendo ter contato direto e prolongado com o 

campo. A coleta dos dados tem cunho qualitativo, as descrições incluem detalhes 

das situações vivenciadas, os eventos e todo o observado de relevância, seus 

trechos ou íntegras (PATTON, 1986, p. 22, apud ALVES, 1991, p. 53-61). 

Ainda sobre estas bases, Alves (1991) orienta que, ao prosseguir focalizando 

o problema, devemos selecionar as informações relevantes. Nessas condições, 

mantendo-se o foco do tema e sem seguir uma ordem classificatória, podemos 

observar que o desenvolvimento apresenta certas características gerais:  

 

 O fato de que o docente de Administração desenvolve seu planejamento 

de aula dentro do conteúdo programático, padronizado para uma futura 
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massa empresarial, em que as técnicas ferramentais visam uma aplicação 

corporativista, normalmente há pouca observação em relação ao futuro 

administrador como um indivíduo com singularidades no desenvolvimento 

do conteúdo programático do curso de Administração, dentro das 

disciplinas regulares, segue as especificidades desenvolvidas dentro das 

características econômicas da região; 

 Nesse contexto, as empresas estabelecem de forma direta, junto a 

universidades e faculdades, suas necessidades quanto à especialização 

da mão de obra, ao determinar a demanda, abastecendo-a no intuito de 

minimizar a migração de outros profissionais para a região (seja esta qual 

for), conduzindo e inserindo, no conteúdo disciplinar, ações e tendências 

para suprir essa demanda do mercado. 

 

Como consequência, emerge ao longo da pesquisa um quadro teórico traçado 

de acordo com a posição adotada e que dá consistência ao projeto, com o período 

exploratório (dados), o período teórico (embasamento), o período metodológico 

(análise) e o período de resultados (conclusões).  

Segundo Oliveira (2005, p. 32), conforme o Plano Nacional de Graduação 

(PNG) de maio de 2000, os parâmetros para as diretrizes curriculares indicam: "[...] 

3. formação integral que possibilite a compreensão das relações de trabalho, de 

alternativas sociopolíticas de transformação da sociedade, de questões de fundo 

relacionadas ao meio ambiente [...]". 

E como instrumento norteador para o projeto pedagógico, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CES nº 4, de 4 de junho de 2005) apontam 

outros indicadores de orientação: 

 

[...] 6. aproximação entre IES/escola-empresa-comunidade, como parte 
integrante do processo de formação; 
7. flexibilização curricular e atualização de conteúdos disciplinares com 
vistas a acompanhar as transformações contemporâneas; [...] 

 

Desta maneira, ao se apropriar do conhecimento, foi possível, em face desse 

estudo, desenvolver uma pesquisa de construção, embasada nos saberes da 

educação, constituído pelo campo da didática, dentro da linha de formação. 
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Segundo Triviños (1992), a realidade é construída socialmente e entendida 

como o compreendido, o interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é 

única: existem tantas quantas forem as suas interpretações e comunicações. O 

sujeito/ator é reconhecidamente importante no processo de construção do 

conhecimento.  

Demo (1996, p. 34) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando-

a como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a 

intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a 

realidade em sentido teórico e prático”. 

Hoje há pouco espaço para aquele "professor enciclopédico", que transmite 

“conhecimento” de cima para baixo, sem se preocupar com o que está acontecendo 

à sua volta. O perfil desejado de um docente é aquele capaz de discernimento, de 

atitude crítica diante dos problemas: um observador que perceba ao iniciar uma 

nova disciplina possibilidades desafiadoras, adequando-se às novas estratégias 

pedagógicas em que os princípios se contrapõem a um modelo cartesiano de 

fragmentação do conhecimento e propõem outra forma de pensar os problemas 

contemporâneos e a necessidade de uma prática reflexiva e crítica com seus alunos.  

No intuito de corroborar dentro do contexto, este trabalho procura um 

aprimoramento demonstrando a construção desta pesquisa documental qualitativa. 

No primeiro capítulo desse estudo, conceitua-se o que é a administração 

empresarial, como se transformou em uma ciência, a criação do curso de 

Administração de Empresas no ensino superior no Brasil. Aborda-se o perfil do 

administrador, sua construção histórica a partir do início da década de 1940 e como 

cada curso compõe algumas especificidades que são caracterizadas de acordo com 

a região e sua economia. Deste modo, como este estudo aponta a Zona Leste 

paulistana, expõe-se um pouco da história econômica da região e suas empresas. 

No segundo capítulo, estuda-se a docência em administração e os 

conhecimentos educacionais, fazem-se reflexões sobre as possibilidades e saberes 

da educação na perspectiva do ensino-aprendizagem, e tecem-se considerações 

sobre o ensino superior e a profissionalização docente. 

No terceiro capítulo, explicita-se a metodologia da construção da pesquisa, 

indicando a composição de sua estrutura, o cenário, a problemática e a relevância 

do estudo e seus caminhos, apresentando detalhadamente os dois projetos 

estudados e sua análise.  
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Por se tratar de uma pesquisa qualitativa documental, seus resultados são 

inerentes aos dados coletados analisados no intuito de contribuir para a produção 

acadêmica referente aos professores do ensino superior e futuros administradores 

de empresas. 
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1. OS CURSOS E OS DOCENTES DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Para que se compreenda um pouco do contexto histórico da iniciação dos 

docentes de administração de empresas, mais especificamente no Brasil, 

precisamos estudar os anais da sua história, contudo em uma perspectiva mais 

voltada ao ensino-aprendizagem, pois o objeto desta pesquisa trata-o sob este olhar. 

Neste capítulo, apresentamos a criação e o desenvolvimento dos cursos de 

administração no Brasil, buscando ressaltar seus aspectos históricos. 

A administração pode ser definida de duas formas completamente 

antagônicas e controversas. De acordo com Mattos (2009) os predicativos “ciência” 

e “arte” são entendidos como antagônicos por intenções retóricas ou, porque 

realmente existe uma problemática entre eles. 

Neste contexto a administração se remete a ser entendida como ciência por 

possuir um corpo teórico. Poderíamos discorrer desde a Administração Científica até 

a Escola das Relações Humanas para comprovar que ela é uma ciência, mas não é 

esse o objetivo, apenas ressaltamos que se reconhece as "controvérsias". 

A administração é fundamentada em sistemas e processos que buscam o 

planejamento, a organização, a direção e o controle das realizações humanas, tanto 

na esfera pública quanto na privada. 

Os aspectos que compõem o histórico dos cursos em pauta são fornecidos 

por órgãos vinculados à administração, liberados para consulta e reprodução, desde 

que para fins de pesquisa ou ensino, não devendo ser reproduzidos para fins 

lucrativos. Portanto, a pesquisa é fundamentada na coleta de informações das 

documentações e relatos dos participantes. 

De acordo com Drucker (2001), a moderna administração nasce a fim de 

responder às consequências da Revolução Industrial e se inicia nas fábricas a vapor, 

com suas linhas de produção, o que gerou grande procura por trabalhadores, 

propagando um crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Estas 

empresas careciam de uma estrutura organizacional capaz de substituir o empirismo 

e a improvisação, além da necessidade de maior eficiência e produtividade, para 

fazer frente à intensa concorrência mantendo-se competitivo no mercado, já que 
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qualquer melhoria podia significar maior produtividade e, consequentemente, maior 

lucro para as empresas. 

No fim do século XIX e início do século XX, Frederick Winslow Taylor, 

engenheiro norte-americano, apresentou os princípios da administração científica e 

o estudo da administração como ciência. Seus objetivos eram suprir as 

necessidades de mão de obra especializada e conduzir o desenvolvimento industrial 

de maneira mais ordenada. 

Segundo Chiavenato (2003), Taylor é, pois, o fundador da administração 

científica. Ele criou uma metodologia de estudo "de baixo para cima" — ou seja, do 

chão de fábrica para a diretoria e das partes para o todo —, de forma a analisar por 

área, ou por fase, ou por processo até a totalidade dos processos, até o produto 

final. 

De acordo com Carvalho (2008), pontuaremos uma linha cronológica de 

Taylor. 

Em 1878, Taylor iniciou sua vida profissional e começou a observar o que 

acreditava ser a má administração. Com base em estudos e observações, passou a 

desenvolver as primeiras melhorias técnicas e, sendo brilhante no que fazia, 

patenteou várias invenções. 

Em 1895, apresentou um sistema que seria a base da administração 

científica, denominado piece rate system, uma forma de remuneração dos 

trabalhadores por peça produzida. Para a implantação desse sistema, propunha um 

estudo de quanto tempo necessitava um homem para fazer seu melhor trabalho. 

Este foi o início da criação da administração como ciência, base precursora 

dos cursos de administração de empresas. 

Em 1911, Taylor publicou um livro considerado como a bíblia dos 

organizadores do trabalho, chamado em Princípios da Administração Cientifica, que 

tornou-se um Best Seller no mundo inteiro, onde cita as propostas básicas como as 

5 funções essenciais, planejar, organizar, dirigir e controlar. 

De acordo Martins (1989), em paralelo aos estudos de Taylor, Henri Fayol que 

era francês, defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua 

experiência na alta administração. Enquanto altos executivos europeus estudavam 

os métodos de Taylor, os seguidores da Administração Cientifica, só deixaram de 

ignorar a obra de Fayol quando ela foi publicada nos USA. O atraso na difusão 

generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento 
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administrativo desconhecessem seus princípios. Fayol relacionou 14 princípios 

básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor onde como 

todas as ciências, a administração deve se basear em leis ou princípios. 

Em Fayol (1989) Administração Científica cita os "princípios gerais da 

administração": 

 

1. Divisão do trabalho — especialização das tarefas e das pessoas para 
aumento da eficiência. 
2. Autoridade e Responsabilidade — autoridade é direito de dar ordens e o 
poder de esperar obediência e responsabilidade é a contrapartida, devendo 
haver equilíbrio. 
3. Disciplina — estabelecimento das normas de conduta e de trabalho 
(obediência, comportamento e respeito). 
4. Unidade de comando — cada funcionário recebendo ordens de um 
superior apenas. Princípio de autoridade única. 
5. Unidade de direção — controle único com objetivo de aplicação de um 
mesmo plano para um grupo de atividades de mesmo objetivo. 
6. Prevalência de interesses gerais — os interesses gerais devem 
prevalecer aos interesses individuais. 
7. Remuneração — deve ser eficiente para garantir a satisfação dos 
funcionários e para a organização em termos de retribuição. 
8. Centralização — as atividades cruciais da organização e a autoridade 
para a sua adoção devem ser centralizadas. 
9. Hierarquia (cadeia escolar) — prioridade para a estrutura hierárquica 
(escalão mais alto ao mais baixo). 
10. Ordem — mantida a organização, preservar cada pessoa e objeto em 
seu lugar. 
11. Equidade — tratamento das pessoas com benevolência e justiça, não 
excluindo o rigor, justificando a lealdade e a devoção dos funcionários à 
empresa. 
12. Estabilidade dos funcionários — a rotatividade excessiva é prejudicial 
para a eficiência da organização e tem consequências negativas sobre o 
desempenho dos trabalhadores. 
13. Iniciativa — capacidade de estabelecer um plano e assegurar seu 
cumprimento e seu sucesso. 
14. Espírito de equipe — trabalho conjunto, facilitado pela união entre 
equipes, gerando consciência de classes e defesa de seus propósitos 
(FAYOL, 1989 p.14-27). 

 

Estes princípios instigaram de tal modo os estudiosos, que, segundo 

Maximiano (2007), Fayol teve entre seus seguidores e herdeiros: 

 

Ralph C. Davis (1927), instalou um departamento de administração no 
Instituto General Motors. Publicou livro, reforçando que os princípios de 
Fayol eram universais. 
Luther Gulick e Lindall Urwick (1937), que publicaram uma coletânea com a 
ampliação das ideias de Fayol. 
William H. Newman (1950) e Harold Koontz e Cyril O’Donnel (1955) deram 
ênfase e modernizaram a Teoria Clássica, com outros estudos que foram 
adotados até recentemente (MAXIMIANO, 2007, p. 30). 
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A base pedagógica destes autores situava-se nos estudos de Taylor e Fayol. 

Por sua vez, influenciaram outros autores e pesquisadores, defensores e seguidores 

de suas ideias, dentre os quais Maximiano (2007, p. 38) destaca: 

 

Henry Ford — foi um dos responsáveis pelo avanço empresarial das 
organizações, lançou alguns princípios que agilizaram a produção, 
diminuindo custos e tempo de fabricação, tais como: integração vertical e 
horizontal (integração da matéria-prima ao produto final e rede de 
distribuição); padronização da linha de montagem e do equipamento 
utilizado; economicidade-redução dos estoques e agilização da produção. 
Frank e Lílian Gilbreth — autores do estudo dos movimentos e da fadiga; 
uso da psicologia aplicada à administração. 
Henry Gantt — autor do gráfico Gantt, criado em 1903, no qual descreveu 
um método gráfico de acompanhamento de produção. 

 

Os primeiros cursos na área no mundo se iniciaram no final do século XIX, 

com a criação da Wharton School, em 1881. Estes cursos esclarecem que as 

funções administrativas de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar 

devem fazer parte intrinsecamente da função de administrador, pois o trabalho do 

dirigente consiste em definir diretrizes, tomar decisões, estabelecer metas e atribuir 

responsabilidades aos integrantes da organização. 

Assim foram se criando teorias, de acordo com as necessidades de cada 

época, buscando a adaptação necessária à sobrevivência das organizações, em 

geral procurando suprir lacunas e trazer propostas de soluções ao campo 

administrativo das corporações. 

Analisa-se, sob esta perspectiva, que este desenvolvimento, na busca de 

soluções, embora ainda muito atrelado a valores financeiros na organização é 

considerado o início de um desenvolvimento planejado , segundo os cursos iniciais 

da Wharton School, em que, com a criação de padrões se propícia uma relevante e 

continua contribuição para a indústria de manufatura que estava em franco 

desenvolvimento; Na Industria de Manufatura, com a introdução da maquinaria, o 

trabalho vivo se submete ao trabalho morto, e a qualidade e o ritmo do processo se 

deslocam do trabalho humano para a máquina, portanto, a indústria de Manufatura é 

um sistema de fabricação de grande quantidade de produtos de forma padronizada 

e em série. Neste processo pode ser usado somente as mãos (como era feito antes 

da Revolução Industrial) ou com a utilização de máquinas como passou a ocorrer 

após a Revolução Industrial, Souto (2010). 
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Segundo Lacombe e Heilborn (2003), teoria é o conjunto de suposições inter-

relacionadas para explicar o que se pretende e depende da capacidade desta 

explicação para resolver problemas concretos e prover uma base para planejar. No 

campo da administração, ainda de acordo com Lacombe e Heilborn (2003, p. 37), as 

teorias "são um conjunto de princípios e prescrições que visam facilitar a realização 

dos objetivos das organizações e serão mais ou menos válidos na medida em que 

isso efetivamente ocorre". Cada teoria foi criada segundo uma "abordagem ou 

corrente", em que cada elo (ênfase) de estudo se transformou em um enfoque de 

maneira a enfatizar ou evidenciar os valores e relações econômicas, sociais e 

políticas da época em que foram criadas. 

A propósito, Maximiano (2007) esclarece que as teorias administrativas são 

conhecimentos organizados e produzidos pela experiência prática das organizações 

e são fundamentadas como um conjunto de afirmações e regras, feitas para 

formatar o que se verifica como realidade.  

Algumas das teorias criadas contêm princípios de outras teorias, que são 

válidos atualmente. Essa base se faz necessária para adequação, sem a eliminar e 

sim acrescentando novas ideias. O administrador deve conhecê-las, para ter 

condições de decidir adequada e acertadamente, agregando novos valores a seus 

conhecimentos. 

Surgiram depois outras teorias sobre a administração, segundo a cronologia a 

seguir, extraída de Princípios da Administração (CHIAVENATO, 2003) e do artigo A 

evolução de uma ciência chamada administração (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 

2002, p. 26).3 

 

1903 - Administração científica 

1909 - Teoria da burocracia 

1916 - Teoria clássica da administração 

1932 - Teoria das relações humanas 

1947 - Teoria estruturalista 

1951 - Teoria dos sistemas 

1954 - Teoria neoclássica da Administração 

1957 - Teoria comportamental 

                                                           
3 Documento disponível  na Biblioteca Temática do Empreendedor — Serviço Brasileiro de Apoio a 
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (http://www.bte.com.br). 
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1962 - Desenvolvimento organizacional 

1972 - Teoria da contingência 

1990 - Novas abordagens 

 

1.2. História dos cursos de administração no Brasil 

 

Segundo o Conselho Regional de Administração (CRA), os cursos de 

administração no Brasil têm uma história muito curta, principalmente na comparação 

com os EUA, onde se iniciaram no final do século XIX, mais especificamente em 

1881, enquanto no Brasil surgiram em meados do século XX. 

Devido à necessidade de mão de obra qualificada e à procura pela 

profissionalização, ocorre, de maneira gradativa, na década de 30, o contexto para 

formação do Administrador, mas à partir da década de 1940, a formação do 

administrador no Brasil começou a ganhar especificidade, e neste período ocorre 

melhor inserção do ensino de administração.  

Neste processo, cria-se a necessidade de um sistema escolar, e esta busca 

se desenvolveu na década de 1930, ajustando-se de acordo com as possibilidades 

às necessidades do mercado de trabalho da época. Em 1952, ano em que se 

iniciava o ensino de administração no Brasil, os EUA já formavam, por ano, em torno 

de 50 mil bacharéis, quatro mil mestres e cem doutores em administração. 

Através do caderno pedagógico desenvolvido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) por Lúcia Maria Gadelha de Carvalho (2008), 

oferecido ao Ministério da Educação, podemos entender como a base teórica da 

ciência em Administração foi incorporada aos cursos de Economia e Contabilidade 

oferecidos no Brasil. Ferreira, Reis e Pereira (2002) enfatizam os princípios de Taylor 

criados para a administração dentro do conteúdo programático dos cursos.  

 

o Seleção científica do trabalhador — tarefas mais comparáveis com sua 

aptidão e após treinamento, pois na época eram selecionados por porte 

físico. 

o Tempo-padrão — meta de produção padrão exigida pela empresa. 

o Plano de incentivo salarial — seriam pagos pela produção, ou seja, por 

peça produzida. 
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o Trabalho em conjunto — interesses dos funcionários melhoria de salários 

e da administração da fábrica diminuir o custo de produção, com 

interesses em comum. 

o Gerentes planejam operários executam — planejamento de 

responsabilidade da gerência. 

o Divisão do trabalho — tarefas divididas no maior número possível de 

subtarefas. 

o Supervisão — deve ser funcional, especializada por áreas. 

o Ênfase na eficiência — uma única maneira certa de executar uma tarefa 

(tempos e movimentos) (FERREIRA: REIS; PEREIRA, 2002, p. 16). 

 

Assim representaram um avanço, e suas aplicabilidades continuam viáveis no 

processo de produção atual, como a participação do trabalhador no processo 

produtivo. 

É válido salientar que cada teoria administrativa encontra-se de acordo com 

as necessidades da população em sua época e foram desenvolvidas em uma de 

cinco variáveis (tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia) visando o 

aperfeiçoamento da produção, omitindo ou relegando a um plano secundário todas 

as demais Carvalho (2008). 

As teorias da administração podem ser divididas em várias correntes ou 

abordagens. Cada uma é representada especificamente e demonstra a tarefa e as 

características do trabalho de administração (MOTTA, 2005; CHIAVENATTO 2003). 

 

As teorias da administração por abordagens: 
 
Abordagem clássica da Administração  

 Administração Científica 

 Teoria Clássica da Administração 
 
Abordagem Humanística da Administração  

 Teoria das Relações Humanas 
 
Abordagem Neoclássica da Administração  

 Teoria Neoclássica da Administração 

 Administração por Objetivos (APO)  
 
Abordagem Estruturalista da Administração  

 Teoria da Burocracia da Administração  (Modelo burocrático de Organização)  
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 Teoria Estruturalista da Administração 
 
Abordagem Comportamental da Administração  

 Teoria Comportamental da Administração 

 Teoria do Desenvolvimento Organizacional (D.O.)  
 
Abordagem Sistêmica da Administração  

 Princípios Sistêmicos 

 Principais Conceitos Aplicados a Abordagem Sistêmica 

 Teoria de Sistemas 

 Homem Funcional  

 Cibernética e Administração  

 Teoria Matemática da Administração  

 As principais Técnicas de Pesquisa Operacional  
 
Abordagem Contingencial da Administração  

 Teoria da Contingência 

 Mapeamento Ambiental 

 Desenho Organizacional 

 Adhocracia 

 O Homem Complexo 
 
Novas Abordagens da Administração 

 Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual 
 Administração participativa 

 Administração japonesa 

 Administração holística 

 Benchmarking 

 Downsizing 

 Gerenciamento com foco na qualidade 

 Learning organization 

 Modelo de excelência em gestão 

 Reengenharia 

 ReAdministração  

 Terceirização 

 Técnicas modernas de gestão 
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Entende-se então o curso de administração como um curso com princípios 

básicos tecnicistas,4 que se desenvolve de acordo com as necessidades das 

indústrias e de acordo com a época que em que se desenvolve. 

Em linhas gerais, o curso de administração, no Brasil, foi criado com o 

objetivo de suprir a falta da mão de obra especializada, formando administradores 

que suprissem as demandas do mercado industrial e atendendo as necessidades do 

contexto mundial econômico social da época. 

 

1.3. O ensino da administração e a formação do administrador no Brasil 

 

Os cursos de administração no Brasil tiveram seu início na década de 1940. A 

seguir, apresentamos o desenvolvimento cronológico da oferta desses cursos, 

segundo Martins (1989). 

 

 1941 — Nasce o primeiro curso, na Escola Superior de Administração de 

Negócios (ESAN), em São Paulo. O curso segue o modelo da Graduate 

School of Business Administration da Universidade de Harvard. 

 1946 — A Universidade de São Paulo cria a Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade (FEA/USP), onde eram ministrados cursos 

de ciências econômicas e de ciências contábeis. Nesses cursos, eram 

apresentadas algumas disciplinas ligadas à administração. 

 1952 — No Rio de Janeiro, é criada a Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV). Sua 

primeira turma se graduou em 1954. 

 1954 — Vinculada à Fundação Getúlio Vargas, é criada a Escola Brasileira 

de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP/FGV). A graduação 

da primeira turma foi em 1959, e assim surgiu o primeiro currículo 

especializado em administração. Esse currículo tornou-se uma referência 

para os outros cursos que surgiram no País. Seu objetivo era formar 

especialistas em técnicas modernas de administração.  

                                                           
4 A tendência liberal tecnicista surge no século XX, com o objetivo de implementar o modelo 
empresarial na escola, ou seja, aplicar na escola o modelo de racionalização típico do sistema de 
produção capitalista. 
Disponível no Portal Educação: <http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/37579/a-
tendencia-liberal-tecnicista#ixzz3UP2wLzEl>. Acesso em: 6 jan. 2014. 

http://www.cra-ba.org.br/Pagina/58/Historico-dos-Cursos-de-Administracao-no-Brasil.aspx
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Apresentamos a seguir o desenvolvimento deste processo histórico e os 

aspectos referentes à formação dos profissionais da área que atuarão, sem uma 

formação pedagógica, como docentes no ensino superior. 

O ensino de administração vincula-se ao processo de desenvolvimento do 

País, bem como à necessidade de mão de obra qualificada e, consequentemente, 

de profissionalização do ensino de administração.  

Segundo o Conselho Federal de Administração (CFA) — órgão responsável 

pelo exercício profissional, fiscalização, disseminação das melhores práticas da 

gestão de empresas e aprimoramento dos administradores por meio da difusão 

massiva das tendências existentes no mercado e desenvolvidas nos campos de 

atuação do administrador, entre outras ações — e o Conselho Regional de 

Administração de São Paulo (CRA-SP),5 a história da profissão, de acordo com 

Martins (1989), é que só em 1945 surgiram os primeiros resultados quanto à 

implantação desse ensino, que, conforme já mencionado, nasceu em 1941. 

Gustavo Capanema, então ministro da Educação e Saúde, encaminhou à 

Presidência da República a proposta de criação de dois cursos universitários, de 

ciências contábeis e de ciências econômicas, Segundo Martins (1989), Capanema 

afirmava que as atividades de direção e orientação, tanto nos negócios públicos 

como nos empresariais, haviam atingido um nível de maior complexidade, exigindo 

de seus administradores e técnicos conhecimentos especializados. Isso possibilitou 

que os cursos de economia passassem a ter o caráter de especialização, não mais 

de natureza genérica, como anteriormente. Assim, a criação desses cursos cumpre 

papel relevante, por ampliar a organização escolar do País, que, até então, atendia 

apenas à formação de engenheiros, médicos e advogados. 

Nesta perspectiva, podemos considerar que é significativo considerar a 

importância do Manifesto dos "Pioneiros da Educação Nova", que, em 1932, 

abordava a necessidade de outros cursos universitários (SAVIANI, 2010). Vale aqui 

novamente ressaltar que se trata de um processo, em que todas as inovações que 

foram sendo introduzidas no país, e que os resultados não foram visualizados de 

imediato. 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.crasp.gov.br/crasp/webforms/interna.aspx?secao_id=318>. Acesso em: 
jan. 2014. 
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Ainda segundo Martins (1989), em 1954 surgiu a primeira turma de formação 

de pessoal especializado para a planificação de mudanças, em uma sociedade que 

passava de um estágio agrário para a industrialização. 

Nesta época, houve migração do trabalhador rural, que possuía a mão de 

obra bruta. Entretanto, as indústrias necessitavam de mão de obra qualificada. Esta 

carência fortaleceu a consolidação de escolas técnicas e de escolas superiores em 

uma linha de ensino voltada às necessidades do mercado da época. 

O ensino de administração veio privilegiar a participação das grandes 

unidades produtivas, que passaram a constituir um elemento fundamental na 

economia do País, principalmente a partir de 1964. 

Com as mudanças econômicas, um novo acontecimento acentuou a 

tendência à profissionalização do administrador: a regulamentação dessa atividade, 

que ocorreu na metade da década de 1960, pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 

1965. Esta Lei, no seu artigo 3º, determina que o exercício da profissão de técnico 

em administração é privativo 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 nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as - 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; isso veio ampliar um vasto campo de 

trabalho para a profissão de administrador. 

No ano seguinte à regulamentação da profissão, por meio do Parecer nº 

307/66, aprovado em 8 de julho de 1966, o Conselho Federal de Educação fixou o 

primeiro currículo mínimo do curso de administração. Desta maneira, foram 

institucionalizadas, no Brasil, a profissão e a formação de técnico em administração. 

Segundo Martins (1989), a história nos mostra que o ensino de administração 

está relacionado ao processo de desenvolvimento do País, marcado por dois 

momentos históricos distintos. O primeiro é representativo do projeto "autônomo", de 

caráter nacionalista, dos governos de Getúlio Vargas. O segundo fica evidenciado 

pelo projeto de desenvolvimento associado e caracterizado pelo tipo de abertura 

econômica de caráter internacionalista pelo governo de Juscelino Kubitschek.  

Em 1964, o segundo momento histórico mostrou-se como uma prévia do 

modelo de desenvolvimento. Nesse período, devido à importação de tecnologia 

norte-americana, o processo de industrialização se acentuou (MARTINS, 1989). 
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Atrelado ao desenvolvimento econômico adotado após 1964, o ensino 

superior, em especial o de administração, teve um salto acentuado, decorrente da 

expansão  organizacional, com a base na tendência para a grande empresa. As 

empresas, nesse contexto, passam a requerer mão de obra de nível superior para 

lidar com essa realidade. Tais empresas, equipadas com tecnologia complexa e com 

um crescente grau de burocratização, cobram-se de forma imperativa e de maneira 

imediatista esta necessidade. 

Marcando o ensino e a pesquisa de temas econômicos e administrativos no 

Brasil, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Faculdade de Economia e 

Administração (USP) contribuíram de forma efetiva para o processo de 

desenvolvimento econômico nacional. Estas instituições no campo do ensino de 

administração se tornam referência e posteriormente contribuíram para o 

desenvolvimento desses cursos. Para Martins (1989), tratava-se, de formar, a partir 

do sistema escolar, o "administrador profissional". Esse processo se intensificaria a 

partir da regulamentação da profissão, em 1965, quando o acesso ao mercado 

profissional seria restrito aos portadores de títulos universitários, ou seja, seria 

apenas para os que fossem bacharéis habilitados em Administrador de Empresas. 

Os fundadores daquelas instituições criaram um novo tipo de intelectual, 

dotado de formação técnica capaz de revestir suas ações de conhecimentos 

especializados, como uma estratégia indispensável ao prosseguimento das 

transformações econômicas iniciadas em meados dos anos 1930. 

A FGV representa a primeira e mais importante instituição que desenvolveu o 

ensino de administração no Brasil. Segundo Martins (1989), sua origem remonta à 

criação do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), em 1938, 

com a finalidade de estabelecer um padrão de eficiência no serviço público federal 

através de concursos de admissão, de forma democrática, criando canais para o 

recrutamento de recursos humanos para a administração pública. O então 

presidente da república, Getúlio Vargas, conhecendo as solicitações impositivas das 

empresas, analisou e autorizou o DASP a promover a abertura de uma entidade 

voltada ao estudo de princípios e métodos da organização racional do trabalho, esta 

entidade tem como objetivo a preparação de pessoal qualificado para a 

administração pública e privada. 

A inspiração para a criação da instituição denominada Fundação Getúlio 

Vargas ocorreu no momento em que o ensino superior brasileiro deslocava-se de 
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uma tendência europeia para uma tendência norte-americana, porque o vínculo de 

seus organizadores, o ensino universitário e sua estrutura como fundação se 

moldavam no estilo de instituições similares nos EUA. Consoantemente, Martins 

(1989) lembra que o objetivo da Fundação era formar especialistas para atender ao 

setor produtivo, tendo como inspiração as experiências norte-americanas. 

A FGV e os professores norte-americanos visavam à criação de uma escola 

voltada ao treinamento de especialistas em administração pública. Mas, com o 

surgimento da Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) no Rio de Janeiro, 

a FGV preocupou-se em criar uma escola destinada especificamente à preparação 

de administradores de empresas, com o objetivo de formar especialistas em técnicas 

modernas de administração empresarial, vinculada ao mundo empresarial. 

A criação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo aconteceu 

em 1954, de forma a proporcionar mão de obra à considerada capital econômica 

nacional da iniciativa privada, no intuito de atender às expectativas do empresariado. 

Para esta implantação, a FGV teve o apoio do governo federal, do estado de São 

Paulo e da iniciativa privada. Com a criação da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP), surgiu o primeiro currículo especializado em 

administração, que influenciou, de alguma forma, o movimento posterior nas 

instituições brasileiras de ensino superior. 

A Fundação Getúlio Vargas, a partir da década de 1960, passou a criar cursos 

de pós-graduação nas áreas de administração pública, administração de empresas e 

economia: já em meados dessa década, iniciou a oferta regular dos cursos de 

mestrado. Desta forma, a FGV começou a ser o centro formador de professores para 

outras instituições de ensino com a criação dos cursos de mestrado, ocorrendo uma 

enorme expansão dos cursos de administração. Como consequência dessa 

expansão, passou a ministrar um programa de doutorado nessas áreas, na metade 

da década de 1970. 

Neste contexto, vale resgatar o histórico da Universidade de São Paulo, pois 

esta instituição é de muita relevância para o desenvolvimento do ensino de 

administração. Por meio da aglutinação de faculdades já existentes e da abertura de 

novos centros de ensino, a USP surgiu em 1934. 

Em 1946, com o objetivo de formar funcionários para os grandes 

estabelecimentos de administração pública e privada, foi criada a Faculdade de 

Economia e Administração (FEA), cuja criação se deve principalmente à intensa 
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industrialização: empresas que movimentavam vultosos capitais exigiram para sua 

gestão técnicas altamente especializadas. 

Com a necessidade de atender às demandas oriundas do acelerado 

crescimento econômico por meio da Escola Brasileira de Educação Pública e de 

Empresas (EBAPE) e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(EAESP), também a Faculdade de Economia e Administração foi criada com um 

objetivo prático e bem definido: atender por meio da preparação de recursos 

humanos. Foram os interesses públicos e privados que influenciaram na criação da 

FEA, pois, como destaca Martins (1989), o objetivo era de prestar colaboração às 

empresas privadas e a todos os órgãos do serviço público. 

Desde a sua fundação, a FEA estreitou contatos com a administração pública 

local e estabeleceu laços com a Federação das Indústrias, além de relações com a 

Associação Comercial do estado e com a iniciativa privada. Desta maneira, um 

trabalho de assessoria junto a organismos privados e na administração estatal era 

prestado pelos professores, além de suas funções didáticas. 

A partir do início dos anos 1960, algumas alterações estruturais ocorreram na 

FEA com a criação do Departamento de Administração. Nessa época, segundo 

Martins (1989), surgiram os primeiros cursos de pós-graduação da faculdade, 

inclusive em administração, embora ainda não existisse o curso de graduação. Só 

em 1963 a FEA passou a oferecer os cursos de administração de empresas e de 

administração pública. 

O surgimento da FEA coincidiu com um momento em que a grande empresa 

estrangeira havia se consolidado no mercado interno nacional. O governo de Getúlio 

Vargas preconizava uma política econômica baseada na criação de empresas 

privadas nacionais e de empresas estatais, inspirando pelo tema do nacionalismo, 

ou seja, a criação da EBAP e EAESP correspondeu a um momento histórico seguido 

da criação do curso de administração. 

Em 1946 é criada a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo - FEA/USP, que ministrava cursos de Ciências 

Econômicas e de Ciências Contábeis, nos quais eram apresentadas algumas 

matérias ligadas à Administração. 

Em 1964, com uma reforma estrutural, surge a divisão dos departamentos em 

Economia, Administração e Contabilidade. A FEA-USP passa a oferecer os cursos 

de administração de empresas e de administração pública. 
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Já vimos que a regulamentação da atividade de administrador, de acordo com 

Martins (1989), ocorreu na metade da década de 1960, com a Lei nº 4.769, de 9 de 

setembro de 1965. 

Em 1972, houve uma reestruturação no Instituto de Administração, que deixou 

de estar ligado ao grupo de disciplinas e passou a vincular-se ao Departamento de 

Administração. Seu principal objetivo tem sido o de prestar serviços a entidades 

públicas e privadas, realizando pesquisas e treinamento de pessoal. Conforme 

salienta Martins (1989), os serviços prestados geraram um fundo de pesquisa, 

transformando-o em um órgão captador de recursos no interior da FEA. Assim, 

dentro da análise das condições reais da administração no País e de cultura geral, a 

reestruturação no Instituto de Administração quanto às disciplinas de formação 

seguiu os modelos e técnicas de natureza conceitual ou operacional. 

Quanto ao currículo, segundo Martins (1989), é dada liberdade para se 

ministrar as disciplinas com diferentes cargas horárias, de acordo com os objetivos, 

assim como para organizar cursos ou seminários de aplicação mais restrita ou 

especializada. Nesta perspectiva, as matérias autônomas são uma tendência que 

prevalece ao longo da tradição educacional e a que se deve a excessiva densidade 

dos planos de estudo. Dentro dessa orientação, mais ou menos mecânica, torna-se 

impraticável a redução, salvo por processo igualmente mecânico que elimina, 

mutilando. 

De acordo com o Parecer nº 307/66 do Conselho Federal de Administração 

(CFA), o currículo mínimo do curso de administração, que habilita ao exercício da 

profissão de técnico de administração, seria constituído das seguintes disciplinas: 

 

 

 Matemática  

 Estatística  

 Contabilidade  

 Teoria Econômica  

 Economia Brasileira  

 Psicologia Aplicada à Administração  

 Sociologia Aplicada à Administração  
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 Instituições de Direito Público e Privado (incluindo Noções de Ética 

Administrativa)  

 Legislação Social  

 Legislação Tributária  

 Teoria Geral da Administração  

 Administração Financeira e Orçamento  

 Administração de Pessoal  

 Administração de Material  

 

 

Conforme o CFA, além desse elenco de disciplinas, tornava-se obrigatório o 

ensino de direito administrativo ou de administração de produção e administração de 

vendas, segundo a opção do aluno. Os alunos também deveriam realizar um estágio 

supervisionado de seis meses para obter o diploma.  

A partir dessa regulamentação, procurou-se instituir organismos que 

controlassem o exercício da profissão: foram criados, então, os Conselhos 

Regionais de Administração (CRA). A função de tais organismos seria fiscalizar o 

desempenho da profissão e expedir as carteiras profissionais, pois só poderiam 

exercer a profissão aqueles que fossem registrados nos CRA, que passariam a 

cumprir forte controle sobre as condições de acesso à profissão. 

A regulamentação da profissão de administrador, ao definir que seu exercício 

seria privativo daqueles que obtivessem o título de bacharel em administração, 

contribuiria de forma acentuada para a expansão desses cursos. 

De acordo com o  acervo do Conselho Federal de Administração outro fator 

que contribuiu significativamente com o processo de profissionalização, a reforma do 

ensino superior. Essas leis estabeleceram claramente níveis de ensino tipicamente 

voltados às necessidades empresariais, assim como possibilitaram o surgimento de 

instituições privadas, que, juntamente com as universidades, pudessem 

corresponder à grande demanda de ensino superior desde a década de 1950 

(MARTINS, 1989). 

Segundo os dados do Conselho Federal de Administração, os artigos 18 e 23 

da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, garantem que 
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[...] os cursos profissionais poderão, segundo a área abrangida, apresentar 
modalidades diferentes quanto ao número e a duração, a fim de 
corresponder às profissões reguladas em lei: as universidades e os 
estabelecimentos isolados poderão organizar outros cursos para atender às 
exigências de sua programação específica e fazer face à peculiaridade do 
mercado de trabalho regional. 

  

Estes acontecimentos foram significativos. O ensino de administração 

alcançou uma posição de destaque na sociedade brasileira, considerando-se que, 

em 1954, contava apenas com dois cursos, o da EBAP - Escola Brasileira de 

Administração Pública e o da EAESP, ambos mantidos pela FGV. O Quadro 1, a 

seguir, apresenta o crescimento dos cursos de administração nos últimos cinquenta 

anos. 

 

 

Quadro 1: Evolução no número de curso por década no período de 1960 a 2010. 

 

Décadas Número de cursos 

Antes de 1960 2 

1960 31 

1970 247 

1980 305 

1990 823 

2000 1.462 

2010 1.805 
Fonte: MEC/INEP. Dados compilados pelo Conselho Federal de Administração em 2014. 

 

 

A prática profissional e a obtenção de título específico estabeleceram 

relações, incentivando os que aspiravam a ter acesso a funções econômico-

administrativas, em órgãos públicos ou privados, a ingressar em centros de ensino 

que oferecessem tal habilitação. Além disso, os profissionais que já desenvolviam 

tais atividades no mercado corporativo foram estimulados a buscar o título 

universitário para obter promoções. 

A partir do final dos anos 1970, como se vê no Quadro 1, destaca-se a 

expansão dos cursos de administração, e a rede privada tem participação ativa 

nesse processo. No início da década de 1980, aproximadamente 79% dos alunos 

pertenciam ao sistema particular, ficando o sistema público com o restante. Este 
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aspecto também abrange as demais áreas do conhecimento, nas quais a 

distribuição é de 61% para a rede privada.6 

A abertura dos cursos era estruturada sem grandes investimentos financeiros 

e apresentava-se vantajosa. Tais cursos buscavam certa rentabilidade, procurando 

adaptar suas práticas acadêmicas aos grandes centros, obtendo assim maior 

legitimidade. 

Neste contexto, é criada "uma elite administrativa", vinculada aos polos 

dominantes dos campos do poder político e econômico, com tendência a produzir 

para o setor público e privado. Dessa maneira, há uma relação assimétrica a se 

observar nas primeiras escolas de administração. As novas instituições, porém, têm 

produzido os quadros médios para as burocracias públicas e privadas, pois sua 

complexidade exige profissionais voltados para suas rotinas, isto é, um pessoal 

tecnicamente treinado para as questões econômico-administrativas (CONSELHO 

FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, s/d). 

Observa-se outro fator de relevância, que é a concentração desse ensino em 

determinadas regiões, consequência da expansão dos cursos de administração na 

sociedade brasileira. As regiões Sudeste e Sul respondiam por 80.722 alunos e 81% 

de todo o ensino de administração do País, dados do início da década de 1980, 

(CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, s/d). Esses dados indicam que nas 

regiões de maior concentração e diferenciação produtiva estão as maiores 

oportunidades de mercado de trabalho para essa profissão. Além disso, os dados 

apontam que a preocupação não deve estar apenas voltada à preparação de 

profissionais para as empresas privadas.  

É essencial a formação de um profissional capaz de atuar em outras formas 

organizacionais, além do seu tradicional campo nas empresas, ou seja, associações 

de bairro, cooperativas, estruturas organizacionais inovadoras, pequenas empresas 

e outros campos novos à espera de modelos. Esta formação é objetivada e oportuna 

no momento em que o Brasil consolida-se como sociedade democrática. 

E para que se siga estes princípios o CND - Conselho Nacional de Educação 

Institui as diretrizes Nacionais em 29 de outubro de 2001 e 2 de junho de 2003, bem 

como nos termos do Parecer CNE/CES nº 266/2010, homologado por Despacho do 

                                                           
6 Dados fornecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ao Conselho Federal de 
Administração (CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, s/d). 
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Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 19 de dezembro de 

2013, resolve:  

 

Art. 1º Ficam instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
graduação em Administração Pública, bacharelado, que compreendem o 
campo multidisciplinar de investigação e atuação profissional voltado ao 
Estado, ao Governo, à Administração Pública e Políticas Públicas, à Gestão 
Pública, à Gestão Social e à Gestão de Políticas Públicas. 
Parágrafo único. As diretrizes curriculares são definidas de forma ampla, de 
modo a contemplar a diversidade de projetos pedagógicos dos cursos 
existentes e futuros.  
[...] 
 Art. 4º O curso de graduação abrangido por esta Resolução deverá 
possibilitar as seguintes competências e habilidades:  
I - reconhecer, definir e analisar problemas de interesse público relativos às 
organizações e às políticas públicas;  
II - apresentar soluções para processos complexos, inclusive de forma 
preventiva;  
III - desenvolver consciência quanto às implicações éticas do exercício 
profissional, em especial a compreensão do ethos republicano e 
democrático, indispensável à sua atuação;  
IV - estar preparado para participar, em diferentes graus de complexidade, 
do processo de tomada de decisão e da formulação de políticas, programas, 
V - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 
métodos quantitativos e qualitativos na análise de processos econômicos, 
sociais, políticos e administrativos;  
VI - expressar-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e socioculturais, desenvolvendo expressão e comunicação 
adequadas aos processos de negociação e às comunicações 
interinstitucionais;  

VII - ter iniciativa, criatividade, determinação e abertura ao 
aprendizado permanente e às mudanças.  planos e projetos públicos 
e para desenvolver avaliações, análises e reflexões críticas sobre a 
área pública;(  LEI nº 9.131, de 24/11/1995 - PARECER CNE/CES 
nos 583/2001 e 67/2003). 

 

A administração, no país, demonstra sua diretriz, juntamente com a lei e a 

doutrina fixada na experiência nacional e internacional. Deste modo, a liderança 

corporativa conduz a produzir por intermédio das possibilidades de inúmeros cursos 

que possam trazer adequação e inovação ao mercado atual e suas exigências. Isto 

porque as referências internacionais mais desenvolvidas no campo da administração 

são usadas a fim de se adequar às exigências da globalização.  

Estas referências internacionais são booms do momento, termo muito 

utilizado em administração.7Para estas referências, o mercado oferece cursos 

excelentes para melhor adequação e produtividade. Todavia, vale destacar que a 

                                                           
7 Segundo o Dicionário Aurélio online, "boom" é um termo originário do idioma inglês que designa 
uma alta repentina dos produtos industriais ou da sua cotação na bolsa de valores e, por extensão, 
prosperidade repentina, muitas vezes enganosa, desenvolvimento (industrial, comercial, imobiliário, 
etc.) muito rápido. 
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administração tradicional também está sendo adequada a novas teorias que vieram 

a surgir para tentar suprir as novas necessidades deste milênio — afinal, as 

empresas continuam atrás de resultados expressivos para se manter no mercado e, 

para tal, buscam profissionais à altura de suas expectativas Motta (2005). 

Hoje contamos com vários cursos de especialização, mestrado e doutorado 

em administração, todavia os cursos voltados para à carreira acadêmica e/ou ao 

trabalho corporativo possuem similaridades quanto ao conteúdo programático, de 

forma a estar sempre voltado à ciência administrativa evolutiva, (CONSELHO 

FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, s/d). 

 

 

 

1.4. O perfil do Administrador no início da década de 1940 e suas 

transformações no cenário brasileiro atual 

 

Segundo Pizzinatto (1999), a discussão sobre o perfil do profissional da 

administração sempre foi mutante, exigindo das instituições de ensino superior 

adaptações constantes, em especial porque o futuro administrador atuará em 

cenários em constante modificação. 

Diante das diversas definições do perfil do administrador, historicamente 

definidas, podemos afirmar que se iniciou o delineamento do perfil do administrador 

profissional no Brasil na década de 1940. 

 

O desenvolvimento de uma sociedade, até então basicamente agrária que 
passava gradativamente a ter seu polo dinâmico na industrialização, 
colocou como problema a formação de pessoal especializado para analisar 
e planificar as mudanças econômicas que estavam ocorrendo, assim como 
incentivar a criação de centros de investigação vinculados à análise de 
temas econômicos e administrativos (MARTINS, 1989, p. 16). 

 

O perfil do profissional da administração, bem como a definição legal dos 

seus direitos, prerrogativas e deveres foram especificados no artigo 3º da Lei nº 

4.769, de 9 de setembro de 1965. Em linhas gerais, suas habilitações incluem a 

elaboração de relatórios pareceres, planos e projetos, bem como de arbitragens e 

laudos em que se exija a explicação de conhecimentos inerentes às técnicas da 

organização. Deste modo, nosso conhecimento técnico permite-nos a avaliação 
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através de pesquisas, estudos e análises, e sua interpretação para posteriores 

planejamentos, com a implantação coordenada de controle dos trabalhos 

administrativos e seleção de pessoal. Ainda de acordo com Pizzinatto (1999) para 

que este desenvolvimento ocorresse adequadamente a teoria foi levada à prática 

através do Estágio como disciplina constante e seu aperfeiçoamento ocorreu com 

definições de áreas, concomitantemente à orientação de um professor responsável, 

sua regulamentação se deu no dia 27/11/1979. Posteriormente em 1981, ocorreram 

outras alterações curriculares, adequando as necessidades de melhoria no curso, 

com a exigência prática do alunado, através do estágio nas organizações, porém 

deve estar diretamente ligado e conduzido pela Instituição e por um Professor 

responsável. 

Endossando a importância do estágio, é valido salientar que faz parte do 

conhecimento do administrador a visão das relações públicas, as técnicas de 

administração mercadológica, administração da produção, relações industriais e 

outros campos que se associem, desmembrem-se ou se somem aos que lhes sejam 

conexos.  

Sempre buscando uma melhoria na profissão nos cursos de Administração de 

Empresas, os representantes sociais criam um evento em agosto de 1990, assim 

ocorre o I Encontro Nacional de Avaliação dos Cursos de Graduação em 

Administração, realizado pela Universidade de São Paulo, o espírito que norteou o 

evento foi o de promover a troca de experiências entre os cursos de administração.  

Após este primeiro evento, em 06/12/1991 passa a ser instituída a ANGRAD – 

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração de Empresas,  

sempre buscando uma melhoria na qualidade do ensino em Administração no país. 

Para que esta melhoria fosse contínua, passaram a ocorrer encontros 

nacionais e regionais da categoria, denominados ENANGRAD (Encontro  Nacional 

dos Programas de Graduação em Administração) e EPANGRAD (Encontro Paulista 

dos Cursos de Graduação em Administração), conforme citado nos anais da 

ANGRAD(2015). 

Em 1993 ocorre a proposta de reforma Curricular do Curso de Administração, 

de acordo com a resolução 02/93, mas somente foi aprovada em 24/10/94 com o 

processo 068-04/94 no qual se reconhecia a função administrativa como de alto 

nível. 
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E de acordo com Art. 3º da Lei nº 4.769, de 9/09/1965 dentro do exercício das 

funções e cargos de técnicos de administração do serviço público federal, estadual, 

municipal e autárquico, sociedades de economia mista, empresas estatais, 

paraestatais e privadas, em que fique expresso e declarado o título do cargo 

abrangido, são intrínsecos a suas funções de chefia ou direção, intermediária ou 

superior, assessoramento e consultoria privada ou da administração pública, cujas 

atribuições envolvam principalmente a aplicação de conhecimentos inerentes às 

técnicas de administração, Pizzinatto (1999 ). 

Já o magistério se dá em disciplinas técnicas do campo de administração e 

organização. Este quadro foi ampliado, tendo-se em vista que, na década de 1970, a 

expansão dos cursos do ensino superior e, em especial, de administração, ocupou 

lugar especial nesta ampliação.  

Segundo Andrade e Amboni (2011), por ocasião da fixação do currículo 

mínimo do curso de administração, a carga horária mínima estabelecida era de 

2.700 horas e o formando na área denominava-se técnico em administração. Esta 

denominação não acompanhava sua atuação. Então, o Conselho Federal de 

Administração iniciou um movimento no sentido de obter sua substituição pelo título 

de "administrador", o que ocorreu em 13 de junho de 1985, com a Lei nº 7.321, onde 

o então Presidente da República José Sarney sanciona e faz saber que, o 

Congresso Nacional decreta a Lei do Art. 1º - O Conselho Federal de Técnicos de 

Administração e os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração passam a 

denominar se Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais de 

Administração, respectivamente; Parágrafo único. Fica alterada, para Administrador, 

a denominação da categoria profissional de Técnico de Administração, sem que se 

alterasse o campo ou a atividade profissional. 

Na época, o modelo de desenvolvimento do período de 1969/1974 apontava 

para a necessidade profissional do gestor do capital como administrador, e esta 

transformação gerou o senso comum que associou status à titulação vinculada ao 

cargo. 

Em 1982, a Secretaria de Educação Superior (SESU) do MEC constituiu um 

grupo de trabalho com o objetivo de produzir um anteprojeto de reformulação 

curricular dos cursos de administração. Esta reformulação curricular tinha por 

objetivo definir novo currículo mínimo para o curso e submetê-lo à avaliação crítica 

de universidades, faculdades, associações de profissionais e segmentos outros da 



44 
 
 
 

 

área de administração, juntamente com o Conselho Federal de Administração, 

demonstrando a importância das instituições de ensino superior na relevância do 

currículo pleno, abastecendo assim as necessidades do mercado de trabalho e 

realizando relações produtivas e sociais.  

Pizzinatto (1999, p.178) concorda com a regulamentação do CFA e esclarece: 

 

As posições, expostas em reportagens e entrevistas, variavam desde os 
que afirmavam que, "ao se interessar mais por Durkheim que por Morita, as 
escolas do ramo se esquecem de que devem formar não sociólogos, mas 
gerentes", até aqueles que defendiam a carga horária de ensino de 
disciplinas da área de humanas (como o prof. Marcos Cintra, então diretor 
da EAESP/FGV), com larga utilização de textos de teóricos como Marx, 
Weber e Keynes, justificando: "um bom administrador tem de estar aberto e 
conhecer todas as correntes de pensamento" para "gerenciar conflitos 
dentro de sua empresa e entender o que acontece na sociedade". Com 
outras preocupações, o prof. Alexander Berndt (então chefe do 
Departamento de Administração da FEA-USP), conclamava ao combate "à 
visão utilitária", completando: "não nos interessa criar executivos tipo 
Charles Chaplin, mas sim gente que pense". A preocupação com a 
qualidade mobilizou diversas instituições: a  ANGRAD — Associação 
Nacional dos Cursos de Graduação em Administração — e o CFA — 
Conselho Federal de Administração/ENC — trabalharam conjuntamente 
para a aprovação do novo currículo mínimo de Administração.  

 

Assim ainda de acordo com Pizzinatto (1999, p.78) a Resolução 02/93 do 

Conselho Federal de Administração (1993) sintetizou o resultado, definindo cargas 

horárias para categorias de conhecimento nas quais a grade curricular, em sua 

estrutura básica para os cursos de administração de empresas, apresenta-se da 

seguinte forma: 

 

 formação básica e instrumental — 720 horas, ou 24% do currículo; 

 formação profissional — 1.020 horas, ou 34% da duração integral do 

curso; 

 complementares — 960 horas, ou 32% da duração total do curso; 

 atividades de estágio supervisionado — 300 horas, ou 10% da duração do 

curso, que deverá integralizar 3 mil horas. 

 

A proposta teve como foco principal a disponibilização de espaço para 

adequações curriculares mediante as necessidades regionais, através da formação 

complementar e do estágio supervisionado. 
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Atualmente, conforme o previsto no artigo 53 da atual Lei de diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), as universidades têm maior autonomia na 

definição de seus currículos:  

“ No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 
sem  prejuízos de  outras, as seguintes atribuições:... 
II  fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes... ” com parâmetros ou padrões standard  
curriculares que são referenciais curriculares detalhados e não 
obrigatórios. 

Por isso cabe às IES o desafio de definir o perfil do profissional de forma que 

atenda aos anseios da instituição e as exigências das organizações, encontrando 

uma colocação no mercado de trabalho, conforme o Plano Nacional de Educação 

Lei nº 10.172, de janeiro de 2001, que define: 

 

[...] 11. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que 
assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos programas 
oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a 
melhor atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às 
peculiaridades das regiões nas quais se inserem... 

 

Os cursos de administração são constantemente avaliados quanto à 

qualidade e o seu impacto em relação à influência do contexto sócio-econômico-

cultural. A primeira avaliação criada para analisar as instituições de ensino de 

administração foi a inclusão dos formandos no Exame Nacional de Cursos (ENC) — 

popularmente denominado "Provão" —, em 1996, como parte do processo de 

avaliação do ensino superior no Brasil. Fonte de controvérsias, o ENC foi criado em 

24 de novembro de 1995 pela Lei nº 9.131, regulamentada pela Portaria nº 249, de 

18 de março de 1996. 

Todavia, este não foi único sistema para avaliar as instituições de ensino 

superior. Em dezembro de 1993, foi lançado também pela (SESU) - Secretaria de 

Educação Superior e o Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB), sistema de avaliação interna e externa para desenvolver uma 

avaliação de cultura, dando mensuração para a criação de um processo sistemático 

de aprimoramento contínuo da qualidade de ensino. 

Mas retornado ao contexto referente a autonomia universitária, podemos 

observar que o docente tem uma certa liberdade (PIMENTA, 2010,). Assim na 

realidade específica do curso de administração, pode-se observar que por muitas 
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vezes em face desta "liberdade" curricular, as regiões determinam o complemento 

(Projetos Acadêmicos) indiretamente, através do tipo de economia desenvolvida e 

fornecida pela região em questão, desde que estes projetos venham a corroborar 

com o abastecimento de suas necessidades.  

Os projetos que por ventura venham a envolver disponibilidade docentes, que 

necessitem de uma certa estrutura e até mesmo um certo investimento dificilmente 

serão aceitos caso não sejam abraçados por parcerias com empresas ou com 

retorno do governo através da filantropia. 

Daí uma das dificuldades de se implantar projetos, que fujam deste contexto, 

estas informações são claras e fazem parte do cotidiano na atualidade das reuniões 

pedagógicas em institucionais privadas e são contextualizadas também por Pimenta 

(2010, p.128). 

A trajetória da criação do curso de administração de empresas no Brasil e 

todo seu contexto nos apresentam a profissão de forma a compreendermos algumas 

características apontadas do perfil deste profissional. Assim, ao nos apropriarmos 

deste conhecimento, reconhecemos sua relevância para fundamentação das 

questões que norteiam o objeto de pesquisa.  
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2. A DOCÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO E OS CONHECIMENTOS 

EDUCACIONAIS 

 

Compartilhamos da necessidade de repensar a teoria e a prática na busca da 

eficiência do ensino superior. Desta perspectiva, não podemos negar a vinculação 

indissociável entre a teoria e prática. 

No bacharelado, especificamente em administração, existem várias 

ramificações de atuação para este profissional, porém sua formação tem sido 

vinculada diretamente à atuação dentro da especificidade da administração 

corporativa. A área acadêmica, ou seja, a área de atuação educacional do 

administrador, é uma opção deste profissional de acordo com sua performance 

profissional e suas escolhas pessoais. No entanto, não é prevista em seu processo 

formativo. 

 

2.1. Docência em administração 

 

Em um primeiro contato com a educação, através de uma indicação de leitura 

do livro de Paulo Freire Pedagogia do oprimido, no qual afirma: "A narração, de que 

o educador é o sujeito, conduz à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais 

ainda a narração os transforma em 'vasilhas'" (FREIRE, 1987, p. 33), se abre um 

enfoque totalmente inovador marcando nessa trajetória docente o início de uma 

busca na melhoria na qualidade da docência no ensino superior, mais 

especificamente em administração de empresas. 

Na ânsia de encontrar respostas que possibilitassem melhor entendimento 

face às dificuldades encontradas em sala de aula, passamos a pesquisar 

atentamente os saberes pedagógicos, em uma perspectiva do processo ensino-

aprendizagem. 

Gadotti (1997, p. 9) afirma: "A escola que está perdendo a sua autonomia 

também está perdendo a sua capacidade de educar para a liberdade." 

 Neste contexto, a educação, dentro de seus saberes, aponta para novos 

caminhos pedagógicos e novas possibilidades, como os princípios de John Dewey, 

que, segundo Gadotti (1997) no contexto indica "aprender fazendo", "aprender pela 

vida" e "para a democracia", indicações que permanecem como referência na 

atualidade. 
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Neste refletir, continuamos a buscar nos saberes da educação diferentes 

práticas que ajudassem a minimizar as lacunas encontradas no modelo de ensino 

tecnicista que eu exercia, procurando qualificar o processo de ensino por mim 

praticado. A prática docente, na visão de Cunha e Fernandes (1994), deve 

incorporar a competência que, em última análise, significa domínio do conhecimento 

em uma determinada área. Este pensamento é compartilhado e ressaltado por 

Demo (1998, p. 87), ao afirmar que, ao ensinar nossos conhecimentos e 

experiências profissionais, devemos estar continuamente atualizados, privilegiando o 

questionamento reconstrutivo, estando abertos a reflexões. 

No sentido etimológico, "docência" tem raízes no latim docere, que significa 

"ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender". Conforme Araújo (2004), o registro 

do termo na língua portuguesa é datado de 1916, o que implica dizer que a 

utilização, ou melhor, a apropriação do termo é algo novo no espaço dos discursos 

sobre educação. 

No sentido formal, docência é o trabalho dos professores. De fato, estes 

desempenham um conjunto de funções que ultrapassam as tarefas de ministrar 

aulas. As funções formativas convencionais, como bom conhecimento sobre a 

disciplina e como explicá-la, foram se tornando mais complexas com o tempo e com 

o surgimento de novas condições de trabalho. 

Assim, estabeleceu-se um processo de ampliação do campo da docência 

universitária. Uma das características fundamentais da docência é a construção 

social, ou seja, uma realidade que pede ações coletivas que não permita a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Desta forma, as leituras na área da educação apontam para a atividade 

reflexiva e problematizadora do futuro profissional, quando se articulam 

componentes curriculares e projetos de pesquisa, levando em conta a realidade 

social na qual se insere o processo educativo, essa realidade social também aponta 

a necessidade de uma maior qualidade, segundo Veiga (2005, p. 8), podemos 

observar uma preocupação com a qualidade dos resultados da educação superior, 

principalmente os de graduação, que revela a importância da formação científica, 

pedagógica e política de seus docentes. 

É importante salientar que o professor universitário precisa ter 

necessariamente competência pedagógica e científica. 
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Assim, em relação com a sociedade, a universidade desempenha um papel 

antagônico e de complemento onde conserva e transforma (MORIM, 2000,p.10),  

afirma que a universidade a sociedade que adote sua mensagem e suas normas, 

onde seus valores devem ser ajudar os cidadãos, com autonomia da consciência e 

problematização. 

 

2.2. Reflexões sobre as possibilidades e os saberes da educação na 

perspectiva do processo de ensino e aprendizagem 

 

A discussão e a problematização das ações no contexto da educação 

geraram maior compreensão de algumas das possibilidades em sala de aula, 

transformando-as em ferramentas de auxílio. Desta forma, proporcionaram um 

melhor direcionamento dos dilemas, conflitos e paradoxos através do processo 

denominado "ensino-aprendizagem", Zabalta (2004). Estas ferramentas permitem, 

diante da imensa massa (contingente) do alunado, adequar determinados conteúdos 

que, elevados a um plano coletivo de trabalho, transformam-se em trabalhos 

interdisciplinares, favorecendo a compreensão do discente e corroborando na 

aprendizagem. 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2010), mas ao deixar de levar em 

conta essas questões, reconhecemos que a prática docente apoia-se, formalmente, 

nas aprendizagens de alunos universitários, pressupondo um entendimento ou 

compreensão da apropriação do conhecimento homogêneo, sem grandes 

discrepâncias. Por isso, na maioria das vezes, o saber prático sobrepõe-se ao saber 

pedagógico, predominando, em grande medida, o conhecimento centrado na prática 

profissional. Essa questão torna-se observável também na área de administração, 

pela carência de formação pedagógica da maioria do quadro docente. 

Outro fato a se considerar é que o ensino superior reconhece o docente em 

administração como agente responsável pela operacionalização do currículo. Nessa 

linha, Moreira (2005) defende que "estudos da prática acadêmica que focalizem 

particularmente os processos de conceber, implantar, desenvolver e avaliar 

currículos precisam ser encorajados". 

Segundo Tardif (2002) afirma que existe um campo fecundo para a pesquisa e 

a reflexão sobre as estratégias de formação, onde a natureza da formação docente 

para o ensino superior ainda exige dos centros formadores uma resposta ao desafio 
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que está em articular a formação teórica à prática. Abre-se, assim, a questão de 

como tratar da formação docente nos aspectos pedagógicos, aliada à formação para 

a pesquisa, especialmente das relações entre o significado e o sentido das ações 

para o professor-formador, procurando revelar as potencialidades inovadoras, ao 

reconfigurar as interações na formação do docente universitário. 

Constituindo um desafio em termos do discurso, é conseguir que a formação 

mantenha maior relação com as situações que fazem parte da vida e das 

sociedades, gerar algum enfoque na necessidade de se repensar as competências 

desejadas no final dessa formação e de, em torno destas, delinear os planos 

curriculares e os programas das disciplinas que os promovam (CONGRESSO 

NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, II; CONGRESSO ESTADUAL 

PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, XII, 2014).  

Zabalza (2004, p. 25) ressalta que "é necessário insistir exaustivamente que a 

formação deve servir para qualificar as pessoas, isto é, não é suficiente equipá-las 

com um perfil profissional padrão ou com uma determinada bagagem de 

conhecimento". Este autor ressalta que a formação exige contemplar o 

desenvolvimento pessoal, articulado ao desenvolvimento de conhecimentos e de 

competências específicas, e possibilitar uma visão mais ampla do mercado de 

trabalho, a fim de criar condições para neste agir com maior autonomia. 

Portanto, podemos aceitar a tese defendida por Zabalza (2004, p.102): a 

docência universitária exige "desaprender, eliminar resquícios, desconstruir práticas, 

significados e prioridades que fazem parte da tradição institucional". Para aprender a 

pensar e agir em outra lógica, é preciso desconstruir a lógica vigente. Nesta linha de 

pensamento, o autor acrescenta aspectos sobre o sentido de uma formação 

universitária que deve ser acrescida da responsabilidade que advém do perfil de 

formação por competência, para contextualizar e fundamentar saberes e fazeres. 

De acordo com Bourdoncle e Lessard (2002, p. 16) e corroborando com o 

artigo Formação para a docência universitária: uma reflexão sobre o desafio de 

humanizar a cultura científica de Leite & Ramos (2012), a universidade "já não pode 

limitar-se a dar uma formação geral e liberal nem uma formação científica, ignorando 

a maneira como os estudantes poderão depois ganhar a sua vida". Ainda conforme 

esses autores, é necessário que haja "um novo equilíbrio que tenha em conta as 

especificidades das formações profissionais que a sociedade espera hoje da 

universidade, sem que ela abandone por isso a sua função crítica". 
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Assim segundo Leite, Lemos & Farinha (2004, p.3), as mudanças sociais que 

têm ocorrido na sociedade e os desafios para que se amplie o tempo de 

escolaridade têm tido como efeito a construção de uma escola de massas que se 

tem estendido ao ensino superior" e afirmam  que "os grupos hoje presentes no 

segmento universitário são cada vez mais diversos e distintos dos do passado" e 

"têm motivações e expectativas variadas, experiências de vida múltiplas, idades 

diversificadas e níveis cognitivos distintos".  

Desta forma nos chamam a refletir, sobre a necessidade dos professores do 

ensino superior a aprender a lidar com esta situação e a de ensinar de forma distinta 

da homogeneidade, ressaltando que professor e Instituição cumpram esta sua 

função social. 

 

2.3. Alguns apontamentos no ensino superior quanto à prática docente 

 

Para estes apontamentos, observamos que os modelos norteadores dos 

programas de formação docente, como o paradigma da racionalidade técnica, o 

paradigma das competências e o paradigma do professor prático-reflexivo, têm, em 

sua constituição, elementos fundamentados em concepções de ensino, de 

aprendizagem, considerando também que o professor é um investigador, um 

aprendiz, um pesquisador e muito mais. 

Schön (2000), nas novas tendências investigativas sobre capacitação de 

professores, introduziu a concepção do professor reflexivo, para o qual o processo 

de conhecimento profissional está na ação. O autor considera que a complexidade 

da sala de aula comporta situações problemáticas que requerem decisões em um 

ambiente marcado pela incerteza, instabilidade, singularidade e permeado por 

conflitos de valores.  

Para Schön (2000), conhecimento na ação é aquele utilizado efetivamente 

pelos professores em sua profissão, e que difere, em parte, do conhecimento teórico 

cientificamente produzido. Como se trata de um conhecimento implícito na ação, 

torna-se difícil explicitá-lo para outros profissionais e, até mesmo, para outros 

professores. Quando surgem novas situações nas quais o conhecimento em ação 

que o professor tem não é apropriado para a situação, ele é levado a efetuar uma 

reflexão na ação e poderá alterar sua prática docente.  
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Ao ler alguns artigos na Revista Contemporânea de Administração RAC, 

como por exemplo de Buono e Kerber (2010), podemos observar que o 

desenvolvimento está atrelado a inúmeros fatores. 

 

 

Para Buono e Kerber (2010), o conceito de capacidade organizacional para 
mudanças está associado ao desenvolvimento de um contexto de 
aprendizagem nas organizações. Esse contexto de aprendizagem não só 
encoraja os indivíduos a se engajar em aprendizagem organizacional, mas 
também aumenta a capacidade organizacional para fazer mudanças bem-
sucedidas (BUONO; KERBER, 2010, p. 5). 

 

Desta forma, respeitando as tão pungentes mudanças ocorridas no mundo do 

mercado de trabalho na atualidade, sabe-se que as exigências são cada vez 

maiores, sejam de conhecimentos específicos da profissão, sejam de outras 

habilidades incorporadas aos trabalhadores. Assim, aponta-se para uma tendência 

que promove a articulação entre conhecimentos. Com isso, devemos passar a 

considerar o discente como um futuro profissional aberto e flexível a estas 

articulações. 

As ações da formação devem ser compartilhadas e articuladas com a 

realidade social, de modo que a teoria adquirida nos cursos de formação possa 

contribuir para a construção de saberes necessários ao desenvolvimento de 

alternativas metodológicas que facilitem a aprendizagem dos alunos. 

Nesse processo, os cursos de formação devem proporcionar oportunidades 

para a autonomia do docente, responsabilidade pessoal e coletiva, sua capacidade 

de auto-organização e de atualização contínua dos saberes e competências que são 

necessários à sua profissionalização, corroborando com o que afirma Nóvoa (1995, 

p. 25): "a formação de professores não d   eve ser vista como um acúmulo de cursos 

e técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa". 

A singularidade do trabalho docente pode transformar-se em elemento de 

análise de produção de conhecimento. Nóvoa (1992, p. 14), ao caracterizar a crise 

de identidade dos professores, objeto de debates nas últimas décadas, refere-se à 

passagem por três fases: 

 

[...] a primeira distingue-se pela procura das características intrínsecas ao 
bom professor; a segunda define-se pela tentativa de encontrar o melhor 
método de ensino; a terceira caracteriza-se pela importância concedida à 
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análise do ensino no contexto real de sala de aula, com base no chamado 
paradigma processo-produto. 

 

Assim, observando os apontamentos de Nóvoa (1992), a minimização ou 

mesmo a eliminação da dicotomia teoria e prática, ensino e pesquisa 

constantemente referenciado por professores e alunos como um dos entraves da 

formação inicial, é possível visualizar as possibilidades colocadas pelos autores de 

uma educação mais holística e preocupada com a formação profissional e humana 

dos docentes. 

 

2.4 Docência no ensino superior  

 

Pimenta e Anastasiou (2010) enriquecem a visão sobre as questões de 

ensino-aprendizagem com uma problematização direta sobre a profissão do 

professor e suas exigências atuais, já abordadas no Capítulo 1 de nosso trabalho. 

As autoras lançam um olhar reflexivo sobre os docentes técnicos, aqueles 

que têm sua origem nos cursos de bacharelado, na perspectiva da postura inicial 

destes profissionais. Ao se apresentarem no ensino superior, observa-se que em um 

primeiro movimento normalmente eles se classificam como advogados, engenheiros, 

médicos, administradores etc.; só no segundo momento identificam-se como 

professores universitários: isso aponta claramente a valorização social do indivíduo 

e do título. Pode-se constatar, com o exemplo dos cartões de apresentação, que a 

identidade de professor sugere um status tão depreciado que esta profissão pode 

nem constar nos referidos cartões, se observarmos estas questões passamos a 

compreender que esta postura inicial deste profissional se dará provavelmente por 

conta do processo pelo qual o profissional é inserido ao ensino superior, ou seja, a 

constituição da profissão docente é observada normalmente para este profissional 

como secundária, no tocante a estas questões os estudos em relação à formação 

inicial dos professores, e conforme afirma Pimenta (2010), "muitos professores 

sabem a matéria, mas não sabem ensinar". 

Pimenta e Anastasiou (2010, p. 37) capturam assertivamente o fato de que na 

maioria das instituições de ensino superior, embora os professores tenham 

experiência significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, de 

fato predomina o despreparo no aspecto pedagógico. 
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Reforça-se dessa forma a visão de que ensinar é passar o conteúdo na sala 

de aula para um grupo de alunos ou, de acordo com Freire (1987), o comportamento 

do docente face à sala de aula é o da educação depositária (bancária), na qual o 

docente apenas deposita para a massa (contingente) o conteúdo programático, sem 

comprometimento com a crítica e seu processo de aprendizagem. 

Nessas discussões, quase sempre se parte de uma noção vaga, e, embora 

observemos a afirmação da necessidade de uma política nacional de formação de 

professores universitários, talvez seja sensato convir que não é uma prática fácil. 

Afinal, nosso país engloba grandes diferenças econômicas, sociais e culturais, e 

estes aspectos devem ser levados em conta. 

Nessa linha, as preocupações com a formação docente aproximam-se da 

concepção de Comênio (apud SILVA, 2005, p. 155), segundo a qual o "bom 

professor" seria aquele capaz de dominar a "arte de ensinar tudo a todos".  

A contemporaneidade aponta um novo espaço institucional, e o desempenho 

do professor já não é apenas uma questão de formação teórica de alguém que 

ensina. O discente não deve ser avaliado por sua aprendizagem através da 

consequência da falta de motivação e de esforços individuais.  

Desta forma, valorizar ainda mais as teorias e seus estudos 

concomitantemente com as investigações empíricas a partir s de fortes mudanças 

sociais e culturais, é primordial para que não ocorram equívocos na fixação de 

diretrizes de atuação na questão da formação docente, seja na esfera pública ou 

privada.  

Por outro lado, Bourdieu (1989, p. 59), quando observa o entendimento que 

tem do "partido da ciência", pondera: 

 

Diferente da teoria teórica – discurso profético ou programático que tem em 
si mesmo o seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com outras 
teorias –, a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção 
e de ação só revelado no trabalho empírico em que se realiza. Construção 
provisória que por meio dele ganha menos com a polêmica teórica do que 
com a defrontação com novos objetos. Por essa razão, tomar 
verdadeiramente o partido da ciência é optar, asceticamente, por dedicar 
mais tempo e mais esforços a pôr em ação os conhecimentos teóricos 
adquiridos investindo-os em pesquisas novas [...]. 

 

Ainda sobre a docência no ensino superior, os apontamentos convidam a 

refletir sobre as possibilidades da docência e a necessidade de que este profissional 
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se mantenha aberto na busca por conhecimentos, experiências, relatos e tudo que 

possa vir a colaborar com a melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

Debatendo a formação de educadores no II Congresso Estadual Paulista de 

2014, recordam que Veiga et al. (2000, p. 190) afirmam: 

 

Se a especificidade e identidade da profissão docente é o ensino, é 
inadmissível que professores universitários que detenham o domínio do 
conhecimento em um campo científico não recebam uma formação mais 
condizente com as reais necessidades dos alunos e do ser professor.  

 

Estas questões ressaltam que a realidade já é retratada desde o ano de 2000, 

onde impõe a necessidade de observar a temática da formação pedagógica dos 

docentes de administração, no âmbito da política pública, e o livro Docência no 

ensino superior, de Pimenta e Anastasiou (2010), corroboram essa constatação, 

abordando a questão da construção da identidade docente no ensino superior e 

também nos norteia sobre a perspectiva ensino-aprendizagem. 

No II Congresso Nacional de Formação de Professores e XII Congresso 

Estadual Paulista sobre Formação de Professores (2014), sobre formação de 

educadores no eixo ensino superior, é possível coletar informações sobre as 

representações sociais face ao ensino superior no eixo de formação de educadores. 

Segundo Maria Isabel de Almeida, da Faculdade de Educação da USP 

(GEPEFE/FEUSP), em apresentação naquele evento, a formação de professores 

tem vivido: 

 

 o predomínio de uma visão conservadora, sustentada na perspectiva 

técnico/instrumentalizadora, que esvazia o papel do professor enquanto 

criador e organizador de sua prática; 

 a sobreposição dos conhecimentos teóricos em detrimento dos saberes 

experienciais; 

 a distância que separa a formação universitária da realidade das escolas 

(CONGRESSO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, II; 

CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, XII, 2014).  
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Esta afirmação ainda segundo Maria Izabel de Almeida (2014), é comum nos 

relatos sobre ensino superior de especialistas em cursos de bacharelado e por tal já 

conta com um projeto de melhoria contínua em cursos para bacharéis em 

administração na Federal de São Paulo que buscam melhorias frente a dificuldades 

encontradas na atividade da docência e que está em fase de implantação. 

Sem recorrer a uma visão reducionista, o processo de ensino-aprendizagem 

no ensino superior deverá ser realizado a partir de um composto somatório entre os 

conhecimentos técnicos específicos do curso em questão e os saberes 

pedagógicos, objetivando melhor desenvolvimento das práticas docentes. 

A fragmentação iniciada na era mecanicista e potencializada na era industrial 

surgiu devido à necessidade de trabalhadores mais especializados, o que culminou 

com a criação de cursos técnicos e de graduação com alto grau de especialização, 

que já não podem ser mais mantidos em separado, para atividades pontuais. As 

indústrias estão sempre em franca evolução e, desta forma, abrem um leque de 

novidades e inovações que as mantenham competitivas no mercado. 

Analisa-se o mercado competitivo globalizado, e certas explicações não 

podem ser realizadas apenas por especialistas: precisam da junção dos saberes 

para se compreender certos fenômenos naturais. 

É fato que esta proposta de agregar certas disciplinas e assim criar condições 

ideais para a análise e a pesquisa, já existe, como é o caso das engenharias, com a 

química, a física e a mecânica criando a biomecânica, unidas no mesmo propósito, 

já contribuíram muito para evolução do conhecimento e ainda continuam 

contribuindo. 

Aplica-se aqui a reflexão, demonstrada em algumas práticas desta pesquisa 

documental qualitativa, as possibilidades de agregar os conhecimentos da educação 

e suas práticas, concomitantemente aplicadas ao ensino-aprendizagem, à ciência da 

administração na formação de novos administradores de empresas. 

 

2.5. A profissionalização docente 

 

Na contextualização desta pesquisa, a situação da profissionalização do 

docente é um processo.  
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Sistematizando, nos processos de profissionalização continuada e de 
construção da identidade do docente do ensino superior, destacam-
se aspectos relativos: 
a) Aos sujeitos presentes no universo da docência: 
 O professor como pessoa e a pessoa do professor como 
profissional; 

 O aluno como sujeito do processo cognitivo; 

 Processos cognitivos compartilhados entre os diferentes 
sujeitos; 
b) Aos determinantes do processo educativo: 
 Projeto político pedagógico institucional e sua inserção no 
contexto social; 

 Projeto de curso e os dados da realidade institucional; 

 Teoria didática praticada e a desejada em sala de aula; 

 Responsabilidade com atuação técnica e social do profissional 
no mercado de trabalho; 
c) À ação do docente na universidade; 
 A construção coletiva interdisciplinar; 

 A definição de conteúdo e os enfoques metodológicos; 

 O acompanhamento do processo mediante a avaliação 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 111-112). 

 

Desta forma, ainda de acordo com a mesma autora, esses aspectos 

configuram um quadro teórico complexo, considerando a característica 

essencialmente refletiva da profissão docente e dos processos de profissionalização 

continuada. 

Portanto, a contextualização aqui demonstra modificações no cotidiano da 

instituição até então transposto. Estas modificações conciliam a proposta de 

Pimenta e Anastasiou (2010, p. 113), para quem "não é um processo imutável nem 

externo que possa ser adquirido. É um processo de construção do sujeito 

historicamente situado". 

Neste sentido, a transposição didática deve ser relacionada com a prática ou 

com a experiência do aluno, a fim de adquirir significado. A relação entre teoria e 

prática requer a concretização dos conteúdos curriculares em situações mais 

próximas e familiares do aluno e de sua realidade. Consequentemente, o 

comprometimento do docente pode promover o desenvolvimento integral dos 

discentes, valorizando seus conhecimentos e experiências mediante adequada 

seleção das técnicas de ensino, permitindo um entendimento crítico e revisão da 

aplicação de conhecimentos constituídos na escola às situações da vida cotidiana 

conciliados às devidas técnicas de ensino curricular específicas. 
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Todavia, devemos levar em consideração algumas colocações. Como 

observam Pimenta e Anastasiou (2010, p. 121), o ensinar acaba se restringindo ao 

tempo de sala de aula e, por sua vez, as responsabilidades institucionais com o 

docente limitam-se às de contratação trabalhista, em que normalmente o vínculo é 

integral, parcial ou horista; poderá também haver contratação por blocos, por 

períodos específicos. Todos estes elementos vêm sendo dados à universidade, com 

base na racionalidade técnica, em que as condições de trabalho e salários levam o 

docente a multiemprego ou abandono da profissão, fato administrativo dado a 

universidade que contraria a dimensão social característica da instituição, onde 

ainda segundo Pimenta e Anastasiou (2010, p. 126) a partir  das “venda de 

horas/trabalho” acentua-se a possibilidade do magistério superior se tornar apenas 

uma atividade de complementação salarial. 

Esta realidade apresentada por Pimenta e Anastasiou (2010) indica que, em 

decorrência dessas situações, desvincula-se a docência necessária para o 

desenvolvimento de um projeto educacional regido pelo projeto pedagógico 

institucional e reforça a ideia de que ensinar restringe-se a passar um tempo numa 

aula apenas transmitindo conteúdo ao grupo de alunos. 

A contextualização do estudo não entrará na descrição dos percalços que 

ocorreram ao longo desta pesquisa, mas cabe ressaltar que as condições de 

trabalho oferecidas pela instituição e pelo próprio desenvolvimento cultural da região 

oferecem grande relevância em seu desenvolvimento. 

Assim consideramos estas questões visando à qualidade no desenvolvimento 

da construção coletiva do conhecimento e nos centrando no ensino superior e na 

ação da docência responsável e comprometida com enfoque no ensino-

aprendizagem.  

Pimenta e Anastasiou (2010, p. 253) alertam que é necessário ir 

 

[...] para além da mera contribuição às questões das técnicas do 
ensinar, mas incluindo análises e reflexões sobre o processo de 
ensinar nos contextos da universidade: 

 aquisição dos processos de conhecimentos sobre os processos 
que ocorrem na sala de aula; 

 domínio de estratégias de intervenção didática; 

 análise dos problemas de aprendizagem e desenvolvimento do 
aluno universitário; 

 desenvolvimentos e habilidades e estratégias de comunicação; 
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 desenvolvimento de habilidades de pesquisa do próprio ensino em 
aula; de desenvolver inovações; 

 aplicação de processos avaliatórios que forneçam a aprendizagem 
e o desenvolvimento dos alunos; 

 formação de valores culturais e de ética profissional; 

 elaboração de planos, programas e novas lógicas de organização 
curricular; 

 análise crítica das demandas profissionais e mudanças 
curriculares; 

 coordenação de equipes de discussão; 

 mobilização de atividades para relacionar teoria e prática; 

 integração de resultados de pesquisa de campo em situações de 
ensino; 

 observação, registro sistematização, análise e interpretação dos 
resultados da própria atividade docente; apresentação deles em 
eventos; sua discussão em vários fóruns; e outras.  

 

Compartilhamos na plenitude das colocações das autoras Pimenta e 

Anastasiou, que apontam a real necessidade de transformações sociais em 

educação, esclarecendo que este é um processo constante na história de todas as 

sociedades no qual apenas se diferenciam de acordo com o tempo e o lugar. 

Desta forma, através da apresentação deste trabalho, visamos corroborar 

estas questões, de modo significativo, tendo como observância que somente por 

meio do processo educativo concomitantemente com os setores dominantes 

podemos operar junto a construção de novos paradigmas. 

Dando continuidade, no próximo capítulo, apresentam-se, através desta 

pesquisa as contribuições dos saberes pedagógicos inseridos no ensino-

aprendizagem, através das práticas, concomitantemente as disciplinas de 

Administração no Ensino Superior, corroborando com a docência na formação de 

novos administradores. 

 

2.6 A didática no Ensino Superior: alguns apontamentos 

 

Segundo Comênio (1985), a didática surge graças a ação de dois 

educadores, Ratíquio e ele próprio, ambos oriundos da Europa Central, no século 

XVII. A didática implícita na ação de ensinar tudo a todos, ou seja, conforme indica 

Comênio (1985, p.43), generaliza as bases da escola para toda população. 

 

Processo seguro e excelente de instituir, em todas as comunidades 
de qualquer Reino cristão, cidades e aldeias, escolas tais que toda a 
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juventude de um e de outro sexo, sem excetuar ninguém em siveiarte 
alguma, possa ser formada nos estudos, educada nos bons 
costumes, impregnada de piedade, e, desta maneira, possa ser, nos 
anos da puberdade, instruída em tudo o que diz respeito à vida 
presente e à futura, com economia de tempo e de fadiga, com 
agrado e com solidez. 

 

 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2010), o ensino da didática é 

Comeniana e seu fundamento, se traduz na própria natureza perfeita da criação, 

onde em seu processo, a evolução é característica predominante, considerando 

cada etapa à seu tempo, podendo ser ministrado do simples ao complexo. 

Segundo Comênio (1985), devemos mostrar uma especial atenção aos 

conhecimentos a serem ensinados, como a matemática, as ciências, línguas e 

outras que venham a requerer uma melhor atenção ao seu ensino devido suas 

particularidades. 

Ao nos aprofundarmos um pouco mais no contexto histórico da didática, de 

acordo com Pimenta e Anastasiou (2010, p.44) esta arte de ensinar e de aprender, 

levada ao ponto de perfeição que parece agora esforçar-se por atingir, foi, em boa 

parte, desconhecida nos séculos passados, os estudos e as escolas curvavam se as 

fadigas, aos caprichos. Em decorrência dessas lacunas, várias revoluções na 

didática ocorreram ao longo dos três últimos séculos e que passam a se reunir sob 

esta rubrica os conhecimentos em que cada época valoriza sobre o processo de 

ensinar. 

Segundo Candau (1983), no decurso do tempo outros termos tentam tomar a 

si os conteúdos didáticos (Pedagogia, Metodologia etc.), mas a Didática persiste em 

manter seu conteúdo. 

No Brasil, a didática teve sua origem como disciplina dos cursos de formação 

de professores em nível superior, vinculada à criação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em 1.934, ao recortarmos a 

Didática desde sua criação como disciplina, e na atualidade observarmos a sua 

aplicabilidade, verificamos o seguinte discurso.   
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Concordando com Cunha (2003), devido às demandas do nível superior, cada 

vez mais docentes qualificados estão sendo contratados para responder às 

exigências de especificidades curriculares8. 

Nessa perspectiva do ensino como fenômeno complexo e do ensinar como 

prática social, a tarefa da Didática é a de compreender o funcionamento do ensino 

em situação, suas funções sociais, sua implicações estruturais. 

Desta forma se considera a necessidade de ressignificação dos modelos de 

ensino visto que as abordagens didáticas tradicionais amiúde deixam de atender às 

especificidades da contemporaneidade, onde a premente necessidade de reflexão 

da práxis didático-pedagógica do docente universitário é pertinente frente às 

demandas da sociedade do século XXI (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p. 42). 

Ao compartilhar destas informações, fundamentamos neste trabalho de 

pesquisa, a necessidade de estar se abrindo as diversas possibilidades na relação 

ensino-aprendizagem, realizando ações autorreflexivas, propondo uma relação e 

diálogo com outros campos de conhecimentos constituídos e em construção. 

 

  

                                                           
8 Expressão da especificidade da atuação dos professores na prática, isto é, o conjunto de atuações, 

destrezas, conhecimentos, atitudes e valores ligados a elas que constituem o específico de ser 
professor” (GIMENO SACRISTÁN apud CUNHA, 2003, p. 10). 
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3. A COMPOSIÇÃO DA PESQUISA 

 

Curiosidade, criatividade, disciplina e especialmente paixão são algumas 
exigências para o desenvolvimento de um trabalho criterioso, baseado no 
confronto permanente entre o desejo e a realidade (Mirian Goldenberg, p. 
13). 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com a análise de dois projetos, o 

Projeto FLIP/RJ e o Projeto BLOG "Elaine e Adm. Geral", com o objetivo geral de 

contribuir com o debate no âmbito da pesquisa qualitativa a partir da discussão 

sobre a pesquisa documental como método de compreensão e produção do 

conhecimento científico.  

Entende-se por documento todas as realizações produzidas pelo homem que 

se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e 

formas de atuar e viver (BRAVO, 1991). Apesar de reconhecer toda a multiplicidade 

e a diversidade das fontes que estão no cerne da pesquisa documental, enfatiza-se 

neste trabalho a relevância dos documentos de linguagem escrita — que, segundo 

Bravo (1991, p. 283), constituem um dos principais tipos na área da pesquisa 

educacional — e os de acessos ao link da Web no BLOG "Elaine e Adm. Geral"9, 

tendo em vista o auxílio das linguagens estabelecidas pela mídia eletrônica para fins 

educativos e sua contextualização pedagógica e científica, na qual se destaca a 

intencionalidade do acesso diante de um comprometimento do alunado. 

De acordo com os anais do IX Congresso Nacional de Educação EDUCERE e 

do III Encontro do Sul Brasileiro de Pscicopedagogia (SILVA; DAMACENO; 

MARTINS; SOBRAL; FARIAS, 2009 , p. 4555), 

 

[...] no campo da pesquisa educacional, a definição por um método de 
investigação mostra-se como tarefa das mais importantes. Esta escolha 
deve estar diretamente relacionada à natureza e aos objetivos da pesquisa, 
assim como também às condições estruturais de que dispõe o pesquisador 
para responder às suas questões de investigação e apreender o seu objeto 
de estudo. Deve haver uma tessitura coerente em todo o delineamento do 
planejamento e execução de estudo. No âmbito da abordagem qualitativa, 
diversos métodos são utilizados de forma a se aproximar da realidade 
social, sendo o método da pesquisa documental aquele que busca 
compreendê-la de forma indireta por meio da análise dos inúmeros tipos de 
documentos produzidos pelo homem. 

 

                                                           
9 BLOG – Elaine e adm geral: http://elaineadmgeral.blogspot.com.br/ 
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Portanto, através da definição do método, selecionamos no campo as 

amostras, desde o acervo documental escrito, as características das amostras desse 

acervo são compiladas de acordo com uma cronologia temporal, essencial para 

análise da evolução do referido estudo.  

Quanto à coleta do estudo midiático, o acesso on-line é registrado e 

compilado por meio de um aplicativo intrínseco ao sistema. O programa conta com 

possibilidades de check (verificações) que, em ordem cronológica, fornecem as 

produções e manutenções, tanto no processo de publicação (do criador ou 

administrador), quanto aos acessos. 

A escolha por esse modelo investigativo apresenta características 

interpretativas, permitindo assim que sua abordagem, de forma crítica, seja 

analisada por intermédio de categorias, de acordo com as informações coletadas. 

Os documentos analisados correspondem aos relatos dos discentes da Faculdade 

referentes ao período do 2º semestre de 2013 ao 2º semestre 2014 das turmas do 

curso de Administração de Empresas.  

Os dois projetos analisados podem representar uma alternativa aos 

paradigmas tradicionais de ensino. A inserção de linguagens estabelecidas pela 

internet e literatura, como ferramentas para fins educativos, podem representar um 

avanço nas técnicas de ensino aprendizagem. 

Os dois projetos que constituem o objeto de estudo de maneira interativa, 

direta e indiretamente, apresentam produtos que são analisados como 

possibilidades ferramentais na prática docente no ensino superior.  

Toda a organização deste estudo gira em torno da questão do docente do 

ensino superior em administração de empresas, frente às dificuldades em sala de 

aula. Sob esta perspectiva, podemos demonstrar, no desenvolvimento dos projetos, 

a metodologia diferenciada utilizada, quando, durante as ações, observa-se a 

quebra dos paradigmas tradicionais sobre a docência em administração. 

O artigo intitulado "O planejamento de pesquisas qualitativas em educação" 

(ALVES, 1991) faz parte da base metodológica na delimitação do problema. Assim, 

ao abordar este objeto de estudo, procurou-se manter um planejamento, embora a 

própria autora reconheça que a realidade não pode ser reduzida ao tamanho do 

método (ALVES, 1991, p. 59). Seguindo as bases metodológicas, a amostragem 

apresenta-se para a produção de conhecimento.  
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Antes de tratar do projeto, entretanto, é necessário examinar sucintamente 
alguns aspectos essenciais das abordagens qualitativas para que se possa 
compreender melhor certas características do planejamento deste tipo de 
pesquisa (ALVES, 1991, p. 54). 

 

Segundo Ludke (2004), os dados obtidos por intermédio da pesquisa 

qualitativa e os dados descritivos obtidos pelo pesquisador deverão estar ligados à 

questão estudada, demonstrando mais o processo de transformação do que o 

produto. 

Desta forma, enfatize-se que a pesquisa está ligada diretamente a minha 

graduação e meu trabalho como docente, concomitantemente com as atividades de 

coordenadora de horas complementares e estágio supervisionado, em que a 

construção desta identidade docente se fez através da atividade profissional e da 

prática cotidiana. 

Guardadas as devidas proporções, os dois projetos estudados causaram 

impacto na faculdade, abrindo diferentes possibilidades, tanto para o discente, como 

para o docente, dentro dos saberes e conhecimentos. Estas possibilidades 

provenientes dos projetos trabalham com o objetivo de diminuir a defasagem de 

conhecimento das turmas, propiciar inserção social e qualidade de vida, além de 

fomentar a participação docente com comprometimento, ações necessárias para 

atender à diversidade e a pluralidade das turmas do curso. Esses são fenômenos 

que se manifestam frequentemente nos grandes centros urbanos, pois estes 

congregam na mesma localidade diferentes grupos sociais com interesses 

econômicos, políticos e sociais por vezes antagônicos. Outro fator considerado na 

criação dos projetos foi a desigualdade de renda, que se configurou como parte dos 

índices de defasagem idade/série, juntamente com a evasão escolar das turmas em 

que os projetos foram aplicados. 

Inevitavelmente, mesmo no âmbito de uma instituição privada, os projetos 

refletem problemas existentes no sistema educacional brasileiro, em uma sociedade 

que exige determinados níveis de capacitação técnica e de estudo para a inserção 

no mercado de trabalho, sem fornecer subsídios para tal realização. 
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3.1 Justificativa e considerações solene a relevância do estudo 

 

O tema desta pesquisa é pouco difundido nas pesquisas no ensino superior 

em administração de empresas. 

De acordo com Paula (2001, p. 77), Maurício Tragtenberg deixou como 

legado valiosos escritos no campo da teoria das organizações e das ciências 

sociais, nos quais enfatiza a resistência de seu pensamento e de suas ideias, 

apontando que estas ideias não envelhecem, apenas adquirem novas nuanças, o 

que demonstraria que é um equívoco acreditar que textos antigos são 

inevitavelmente datados e "empoeirados". Ainda segundo Paula (2001), a ação do 

tempo reafirma a importância dos estudos clássicos como fonte de inspiração para a 

interpretação da realidade atual e para o desenvolvimento de novas teorias; assim, 

ao refletir sobre essas questões, consideramos que a renovação e o 

desenvolvimento de novas teorias também podem ocorrer a partir de qualquer época 

ou tempo. 

A apropriação do conhecimento para a obtenção de novos métodos no 

processo de ensino-aprendizagem tem se apresentado como uma das lacunas na 

formação de futuros administradores. 

 

O segredo da renovação de nossas escolas, no sentido de se adaptarem às 
novas exigências da formação e da educação, do ensino e da 
aprendizagem, em mudanças profundas e aceleradas, passa por uma 
mudança qualitativa, radical, dos professores. Não se trata apenas de saber 
mais, mas de um saber qualitativamente diferente que assenta numa atitude 
e numa maneira de ver diferentes (ALARCÃO; TAVARES, 2003, p. 126). 

 

Além disso, o administrador, que poderá ser um futuro docente, deverá ter 

consciência da grande influência de suas decisões sobre a esfera social, política, 

econômica e ecológica. Além disso, dispor de uma sólida formação teórico-analítica 

— neste caso, especificamente sobre suas práticas — agregaria ao processo de 

ensino qualidade e, consequentemente, também no aprendizado. 

O desenvolvimento da compreensão do docente das dificuldades de 

entendimento do discente acontece quando o professor se apropria dos conteúdos, 

desenvolve-os e os adapta, criando possibilidades que se tornam 

(pedagogicamente) mais produtivas. Por isso, ao planejar, o docente observa 
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possibilidades de uso de diversos recursos (ferramentas), seja um filme, seja uma 

maquete, seja ainda um jogo ou mesmo um livro, que vai combinando em ações 

educativas, visando ao desenvolvimento de seus alunos e de seu próprio estilo de 

aula, ou seja, sua identidade pedagógica sob esta perspectiva do ensino-

aprendizagem (TAVARES, 2004, p. 19). 

Complementarmente, de acordo com Bordenave e Pereira (1986), existem 

diversos fatores que afetam o processo de ensino, relacionados com o tripé 

aluno/professor/conteúdo (ver Quadro 3, a seguir). Segundo estes autores, não 

podemos deixar de considerar o professor que se mantém entusiasmado pelo amor 

à ciência e seus alunos, que de forma adequada podem ser motivados através do 

planejamento e da metodologia adequados e que existem diversos fatores que 

afetam o processo de ensino. Na atualidade, este cenário tem se mostrado 

atemporal e, dentro dessa perspectiva, expõem-se vieses que poderiam facilitar a 

compreensão do docente de administração, com o aprimoramento do formador 

docente em administração com a visão da educação. 

Estas contribuições aventam a construção de um sistema mais flexível, neste 

momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao 

conhecimento, sem prejuízo das demais formas de aprendizagem. É essencial 

conceber a educação como um todo. Sendo assim, essa perspectiva pode no futuro 

inspirar e orientar as reformas educacionais, tanto na elaboração dos programas, 

como na definição de novas políticas pedagógicas, questões estas apontadas por 

Rodrigues (2005). 

 

Quadro 2 O tripé aluno, conteúdo e professor. 

Aluno Conteúdo Professor 

Motivação 
Estrutura de componentes e 

relações 
Situação estimuladora 

ambiental 

Conhecimentos 
prévios 

Tipos de aprendizagem 
adquiridos 

Comunicação verbal e 
Instrução 

Relação com o 
professor 

Ordem de Apresentação 
Informação ao aluno sobre os 

seus progressos 

Atitude com a 
disciplina 

Atitude com a matéria ensinada Relacionamento com o aluno 

Fonte: Adaptado de Bordenave e Pereira (1986). 

 

Hoje, todavia, para o docente de administração de empresas, a tendência 

maior na educação é a de preparar o discente para ser um futuro administrador de 
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empresas voltado para o campo corporativo. Nas organizações, a cultura corporativa 

pressupõe valores tradicionais institucionalizados que podem ou não lhe dar suporte 

(FERREIRA, 2002). 

Entretanto, segundo artigos da Revista de Administração Pública — visão 

contemporânea da teoria administrativa (RAP) de 2015, como por exemplo o artigo 

intitulado Aspectos estruturais da cooperação entre pesquisadores no campo de 

administração pública e gestão social: análise das redes entre instituições no Brasil 

Rossoni (2008), fica claro que o êxito de uma cultura corporativa pode depender de 

como esta se integra ou complementa os valores já institucionalizados, tais como 

linguagem, tecnologia, valores, crenças, normas e conhecimento, para preservar 

seus valores e sua memória e, nesse processo, sofre influência e pressão da 

realidade sócio-histórica em que está presente. Pode-se dizer que o desafio destes 

futuros administradores de empresas depende de sua compreensão do mercado e 

de suas necessidades; a condução de suas ações profissionais deverá apontar 

diferenciais que lhes permitam ter uma vantagem competitiva no mercado de 

trabalho, seja através de seu capital intelectual, seja através de suas práticas. 

Contudo, observamos que as questões formativas do futuro administrador e 

suas habilidades pedagógicas não apresentam grandes preocupações (PIMENTA e 

ANASTASIOU 2010, p. 187). A área de formação para a academia é rara; os 

trabalhos acadêmicos normalmente são desenvolvidos na busca de melhoria que 

atenda os interesses econômicos das empresas. O mercado de trabalho exige cada 

vez mais profissionais com adequada qualificação; desta forma, quando ocorre um 

desenvolvimento concomitante na universidade e na empresa, normalmente o 

objetivo é desenvolver novas ferramentas que venham inovar, adequar e/ou otimizar 

técnicas para as empresas e para o mercado de trabalho. Outro aspecto a ser 

destacado nesta questão é que, quando ocorre esta parceria, normalmente a 

universidade é subsidiada nestes projetos por grandes empresas. 

Com base na matriz curricular de administração de empresas para o 

bacharelado, pode-se afirmar que a maioria dos administradores de empresas 

desconhece a base da educação e seus quatro pilares10. 

                                                           
10 Os quatro pilares da educação podem ser encontrados no relatório da Unesco para a Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI, intitulado Educação: um tesouro a descobrir 
(DELORS et al., 2000). 
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As dificuldades encontradas em sala de aula são inúmeras, e o administrador, 

que pode adotar uma metodologia tradicional (mecanicista) acaba por adquirir um 

perfil inflexível quanto ao retorno de resultados negativos, diminuindo as alternativas 

para a solução destas dificuldades. 

 

Além de suportar essa maçante padronização do ensino, os alunos também 
sofrem com o ambiente extremamente competitivo das escolas de business, 
permeadas por valores como o individualismo e o culto do sucesso. 
Caracterizada por uma lógica instrumental e "mercadorizante", as escolas 
de Administração desvinculam-se de seu papel social (PAULA, 2001, p. 41). 

 

À luz dos conhecimentos oferecidos pela educação, é possível construir uma 

visão mais humanista, que clareie as diferentes vertentes que podem gerar 

diferentes níveis de conhecimento dentre os discentes em uma mesma sala de aula 

proporcionando perspectivas de analogia junto a estas discrepâncias, 

desassociando o crítico da massa e alterando a proposta de convenção 

administrativa tão presente nas falas dos docentes de Administração de Empresas. 

 

3.2 Os projetos, seu cenário e sua problemática 

 

A profissão docente em administração de empresas vem sendo adequada ao 

longo da história, mas mostra especificidades culturais regionais de extrema 

relevância. Assim, ao passar à exposição do contexto em que se localiza a 

instituição de ensino superior objeto desta pesquisa, podemos compreender melhor 

o contexto regional e nacional. 

Reportemo-nos ao contexto nacional. Em agosto de 1954, Getúlio Vargas 

assinou a permissão para a construção do Polo Petroquímico do Grande ABC.  

 

O Polo Petroquímico do Grande ABC começou a ser constituído no dia 18 
de dezembro de 1954 — um ano após o distrito de Mauá, antes pertencente 
a Santo André, ser elevado, oficialmente, à condição de município —, com a 
inauguração da empresa privada Refinaria e Exploração de Petróleo União 
S/A (Refinaria União, que depois passou a ser chamada de Refinaria de 
Capuava) (KLEIN, 2011, p. 21). 

 

No mesmo mês e ano, Vargas cometeu suicídio, e Café Filho assumiu a 

Presidência durante um curto e agitado governo — ficou no cargo por pouco mais de 

14 meses. 
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Em 1956, Juscelino Kubitschek, no intuito de levantar o país frente a tantos 

problemas, lançou o plano de desenvolvimento "50 anos em 5", buscando a união e 

o nacionalismo dos brasileiros. Este plano cativou e favoreceu a introdução do 

capital estrangeiro, ocupando os ramos da indústria pesada, principalmente da 

automobilística, da hidrelétrica e da petroquímica. 

Além disso, a criação de Brasília e a abertura de estradas também 

fortaleceram a criação e o desenvolvimento de um complexo petroquímico nacional, 

a Petroquímica União, em São Paulo. 

A região de São Mateus, onde se localiza a instituição de ensino superior 

lócus desta pesquisa, teve sua fundação com um loteamento de terrenos no ano de 

1948. Só na década de 1950, os moradores organizaram-se para pedir melhorias 

básicas; a instalação de uma escola foi uma das primeiras solicitações. Em 1955, foi 

construída a primeira escola mantida pelo Estado, o que demonstra o isolamento 

inicial do loteamento. A partir de 1956, a região mostrou um desenvolvimento mais 

acelerado, devido ao grande desenvolvimento econômico do ABC paulista e à 

construção do Polo, iniciada em 1954. Este período foi marcado por intenso 

processo de migração para São Paulo, principalmente de nordestinos, mineiros, 

portugueses, japoneses e pessoas oriundas do interior de São Paulo, em busca de 

trabalho na região. 

São Mateus tem uma história delineada por dificuldades. Ainda hoje é 

considerada uma região carente, conceituada como distrito localizado na Zona Leste 

paulistana, a cerca de 20 km do centro. Lá reside uma população de 

aproximadamente 220 mil habitantes. 

Após a construção do polo e frente a um período de estagnação econômica, 

seus habitantes procuraram, através do comércio, manter-se na região. 

Concentraram-se, sobretudo, em uma das principais vias da região. No entanto, a 

busca de trabalho em outras regiões é inevitável e caracteriza a região atualmente 

como cidade-dormitório. 

Outro elemento importante é a influência do Polo Petroquímico na formação 

de São Mateus, pois consistia na maior ofertante de emprego em virtude de sua 

instalação na região. Esta instalação exigia a existência de mão de obra 

especializada nas proximidades, o que determinou, em grande parte, a ocupação 

populacional do seu entorno. Portanto, o polo constitui-se nas décadas de 1950 e 

1960 como o maior catalisador do processo de urbanização da região. Nesse 
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período, a ausência de mão de obra especializada na região do Polo era notória, o 

que originou grande migração de especialistas, e esta migração originava menos 

ofertas de emprego aos moradores. A necessidade de formação de mão de obra foi 

um dos principais fatores de desenvolvimento educacional da região. 

As faculdades que se instalaram nesta região, a partir daquele período, 

buscavam a formação de alunos com perfil que atendesse à demanda deste 

mercado regional. Entre os cursos oferecidos por essas instituições estava o de 

Administração de Empresas. Ou seja, os cursos foram desenvolvidos de acordo com 

as necessidades de mão de obra especializada da região, mais especificamente de 

cunho industrial, voltada para as atividades do Polo Petroquímico de Capuava.  

Este é o contexto regional que se desenvolveu na região da Zona Leste de 

São Paulo, nas proximidades do Polo Petroquímico de Capuava, em uma faculdade 

particular tradicional, no Jardim Satélite, em São Matheus, com cursos de 

bacharelado e licenciatura, dentre os quais o curso de bacharelado em 

Administração de Empresas, que é o foco de nosso estudo. 

O problema desta pesquisa reside na atuação do professor do ensino superior 

para o curso de Administração. Tem sua origem na preocupação com as dificuldades 

verificadas nos processos de ensino e de aprendizagem, mas que, normalmente, os 

professores só atribuem aos alunos, em virtude de considerarem seu perfil 

inadequado ao curso. Partimos da hipótese de que estes problemas sejam 

resultantes da utilização de práticas docentes regidas por um modelo tradicional, 

que desconsideram, por falta de uma formação pedagógica dos docentes, as 

necessidades do corpo discente. Os relatos discentes (Anexo I) indicam que o 

professor desconsidera as características e peculiaridades de cada turma e dos 

alunos, transmitindo os conteúdos de forma uniformizada. 

De acordo com Bernadete Angelina Gatti (2014): 

 

Os professores, para serem profissionais e não repentistas, ensaístas ou 
quebra-galhos, necessitam ser portadores de conhecimentos sobre o 
campo educacional e sobre práticas relevantes a esse campo. E mais: 
necessitam ter, além de sua formação científica, uma formação humanista, 
de tal forma que possam tornar-se professores-mestres. (CONGRESSO 
NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, II; CONGRESSO 
ESTADUAL PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, XII, 
2014). 
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Diante dessa constatação, os projetos descritos e discutidos neste estudo 

almejam contribuir com produções e valores diferenciados para o conhecimento e 

valorização da profissão docente. 

A seguir apresentaremos os projetos estudados, as respectivas análises e os 

resultados; correlatos à problemática de atuação e formação do docente do ensino 

superior em administração de empresas, e a sua identidade no papel de educador 

nos processos de ensino-aprendizagem, observamos a utilização de práticas 

docentes regidas por um modelo tecnicista e seus paradigmas, juntamente com a 

inserção da tecnologia com uma midiática inovadora. Esses estudos nos 

apresentam a relevância dessa pesquisa. 

Diante dessa constatação, os projetos descritos e discutidos neste estudo 

almejam contribuir com produções e valores diferenciados para o conhecimento e 

valorização da profissão docente. 

 

3.3 O projeto FLIP/RJ 

 

Este estudo recupera um projeto desenvolvido desde 2007, inicialmente junto 

ao curso de Letras de uma faculdade de ensino superior no Jardim Satélite São 

Matheus, na Zona Leste da cidade de São Paulo e aplicado ao curso de 

Administração de Empresas desde o  segundo semestre de 2013. A partir de 2014 

se amplia de forma institucional abrindo possibilidades na participação de outras 

faculdades e universidades, promovendo em sua totalidade a diversidade e a 

pluralidade dos conhecimentos a todos os alunos envolvidos. 

Segundo Freire (apud GADOTTI, 2009, p. 70), 

 

[...] se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser 
possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das 
experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula 
das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de 
pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de 
significação. 

 

São apontadas diversas variantes de relevância, como a inclusão social, a 

integração das aulas teóricas às práticas, a interdisciplinaridade, a imersão no 

social, a visão crítica educacional, a valorização do profissional, a compreensão das 

estruturas administrativas e tecnológicas, através dos fundamentos do Projeto, que, 
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inspirado em Paulo Freire, se baseia na filosofia da práxis através da autonomia dos 

sujeitos e das relações dialógicas. 

A perspectiva da interdisciplinaridade devido a sua abrangência, é abarcada 

neste contexto dentro de algumas características, essas são definidas por Fazenda 

(1994, p. 12) como a base da interdisciplinaridade. 

 

 No contexto em que a interdisciplinaridade é essencialmente um processo 

que precisa ser vivido e exercido. 

 Próprio também do movimento interdisciplinar é o estabelecimento de 

novas e melhores parcerias - o conhecimento interdisciplinar quando 

reduzido a ele mesmo empobrece-se, quando socializado adquire mil 

formas inesperadas 

 Demonstrar a essência do cotidiano escolar  

 Considera tão importante quanto o conteúdo aquilo que chama de 

"recado", ou seja, um aviso para se refletir. 

 

Dessa forma, concomitantemente com os movimentos interdisciplinares de 

Fazenda (2001), abre-se em diálogo com a teoria de Paulo Freire (2013), ao 

olharmos a inserção social e a extinção da educação depositária em um movimento 

interdisciplinaridade aberto para novas descobertas. 

Para a análise dos documentos utilizados nesta pesquisa se faz necessário 

uma metodologia que venha a compor, de forma padronizada e eficiente a coleta 

dos dados para uma análise adequada de conteúdo, e para tal optamos pela 

pesquisa documental qualitativa, levantando as amostras relevantes ao processo 

segundo Bardin (1979 p.42 apud FRANCO 2008): 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (p. 69). 

 

Assim, são classificadas como relatos as transcrições dessa amostragem 

qualitativa, na qual está inserida os registros das entrevistas transcritas, notas de 

campo, fotografias, produções pessoais, depoimentos e outros documentos. 
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Desta forma iniciamos a pré-análise, fase de organização e sistematização 

das ideias, em que ocorre a escolha dos documentos a serem analisados, a 

retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa em relação ao material 

coletado. 

O estudo do projeto FLIP/RJ foi realizado no 2º semestre de 2013 e finaliza 

esse estudo no 2ª semestre 2014. 

Embora a partir de 2012 tenhamos tido uma ampliação dos participantes no 

Projeto FLIP, favorecendo instituições externas que ajudaram a fomentar a 

participação dos docentes em eventos representativos, incentivando assim uma 

reflexão e discussão conceitual sobre diversos saberes e principalmente a qualidade 

do ensino, não iremos incluir este período nesta investigação. 

As amostras consideradas foram os relatórios de horas complementares e os 

relatos informais encaminhados via correio eletrônico a esta pesquisadora pelos 

alunos da instituição. 

Os relatórios de horas complementares fazem parte do acervo documental da 

instituição, conforme ciência e permissão da instituição para o uso desse estudo (ver 

Apêndice I), mas se reserva nesse estudo os direitos dos sujeitos, não nomeando de 

fato os colaboradores (amostra). 

Estes documentos apresentam-se de forma padronizada e seguem, conforme 

as regras da instituição, o Manual 2013-2 de horas complementares, que também é 

apresentado no Anexo II. 

 

As amostras, são separadas da seguinte forma: 

 

 coleta a partir do segundo semestre de 2013 e final de 2014, totalizando 

três semestres; 

 cronologicamente, por período/semestre e ano, sendo dois relatos por 

semestre e um por período (manhã e noite), totalizando seis relatos; 

 aleatoriamente quanto aos sujeitos; 

 quando possível, segundo uma divisão por gênero. 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 
reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos 
(FRANCO, 2008, p. 59). 
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Todas as amostras apresentadas estão devidamente transcritas e seus 

respectivos resultados serão apresentados nas tabelas constantes nesse estudo. A 

constituição do corpus envolve a organização do material de forma a responder a os  

critérios de representatividade, homogeneidade e pertinência na formulação de 

hipóteses e objetivos, ou de pressupostos iniciais flexíveis que permitam a 

emergência de hipóteses. 

A análise dos dados foi desenvolvida a partir das transcrições dos relatos 

descritos dos colaboradores, tendo como referencial metodológico estudos de 

Franco (2008).  

A exploração do material, fase em que os dados brutos do material são 

codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto, obedeceu os 

procedimentos expostos as seguir. 

 

 Elaboração das unidades de contexto:11 "constitui o segmento mais longo 

de conteúdo", que se considera necessário para poder proceder à análise, 

colocando-o numa dada categoria" (CARMO; FERREIRA, 1998, p. 257, 

apud FRANCO, 2008). 

 

 Na transcrição dos relatos, todos os sujeitos, independentemente de 

gênero, serão tratados por "colaboradores". Para diferenciar os sujeitos, 

utiliza-se um numeral identificador. 

 

 A referenciação dos índices e elaboração dos indicadores, a preparação 

dos dados, a edição do contexto, todos são abarcados aos objetivos 

gerais e específicos, em resposta à problemática apontada no início do 

trabalho, e, concomitantemente, alinhados ao corpo teórico 

correspondente à temática. 

 

                                                           
11 Na análise de conteúdo, parte-se das unidades de registro ou de codificação (BARDIN, 1977, p. 36) 
das mensagens dos sujeitos (que podem ser aquilo que de mais pequeno, particular e específico for 
referido). 
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 O tratamento dos resultados obtidos e a interpretação dos relatos podem 

ser submetidos a operações estatísticas, a fim de se tornarem 

significativos e válidos, evidenciando as informações obtidas. 

 

 De posse dessas informações, propõem-se reflexões por meio das 

interpretações de acordo com o quadro teórico e os objetivos propostos. 

 

 Os resultados obtidos, aliados ao confronto sistemático com o material, 

podem vir a servir em outras análises baseadas em novas dimensões 

teóricas ou em técnicas diferentes. 

 

O referido Projeto trata de visitas anuais à Festa Literária Internacional de 

Paraty (FLIP), evento que promove a diversidade e pluralidade dos conhecimentos, 

junto aos alunos envolvidos, sob a coordenação dos docentes da Faculdade da 

Zona Leste de São Paulo no bairro de São Matheus, em 2012. A partir de seu 

reconhecimento pela Faculdade como projeto inovador, abre-se para outras 

unidades e a outras instituições a possibilidade de participação. 

O projeto caracteriza-se por desenvolver os alunos mediante práticas de 

inserção social, promovendo sua inclusão ao evento literário de Paraty, onde procura 

discutir "o ensinar", por meio desta prática comprometida e busca "o aprender", 

considerando o grau de realização da atividade. 

Apesar da Festa de Paraty ocorrer anualmente entre uma quarta-feira e o 

domingo seguinte, por motivo de disponibilidade dos alunos, o projeto desenvolveu-

se de sexta a domingo. 

Toda organização para a realização do projeto foi realizada via correio 

eletrônico e/ou telefone pelas coordenadoras do projeto, normalmente com 120 dias 

de antecedência quanto à realização da Festa. 

Foram estabelecidas parcerias com uma a duas pousadas (normalmente 

fechadas) para uso exclusivo da Faculdade. Dependendo do número de 

participantes, foram reservados por três dias de um a dois ônibus de turismo com 48 

lugares exclusivamente para o transporte. Dada a impossibilidade de adentrar a 

cidade de Trindade com ônibus de turismo (devido à restrição municipal), 

contrataram-se normalmente as vans de transporte da cidade (exclusivas) para 

transporte dos participantes do Projeto, da estrada principal (rodovia) pela serra de 
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acesso a Trindade, e vice-versa; as vans foram reservadas por três dias 

exclusivamente para cumprir este itinerário, pois os ônibus de turismo cumpriram a 

ida e a volta entre Trindade e Paraty. Para que os ônibus de turismo trafeguem por 

Paraty, é feito um cadastro antecipado na prefeitura (Anexo III).12 Há estacionamento 

reservado para faculdades, universidades e outras instituições educativas (Anexo 

IV).13 

Primeiramente fazemos um cadastro completo do aluno e principalmente suas 

possibilidades de pagamento (ver Anexo V), isso porque, um dos objetivos é a 

inserção social. 

Normalmente abrimos o cadastro aos interessados, a participarem do projeto, 

em meados de fevereiro de cada ano, assim podemos dividir o valor em mais 

parcelas, o que pode vir a ocorrer até em cinco vezes, com 10% de entrada na hora 

do cadastro, para as reservas. 

Estas responsabilidades organizacionais são divididas entre a Coordenadora 

de Letras e a Coordenadora de Estágios Supervisionados e Horas Complementares, 

onde atualmente sou responsável. 

As datas e horários agendados para o evento são repassados no dia do 

cadastro ao discente e normalmente nos meses antecedentes ao evento são feitas 

prospecções junto aos discentes e aos potenciais parceiros, no intuito de 

colaborarem com o evento. Posteriormente, normalmente 15 dias antes do evento, é 

enviado um roteiro de viagens, dicas do que se deve levar, esse trabalho se faz 

muito importante, isso porque há inúmeros casos de alunos que viajam pela primeira 

vez e alunos que não conhecem o litoral, vestimentas, protetores solares, repelente 

e outros são indicados e normalmente orientados quanto à sua necessidade. Este 

trabalho é, em geral, feito por meio de avisos em sala de aula, em mensagens de 

correio eletrônico e fornecido pela instituição em impressos (disponibilizados na 

Secretaria da Faculdade) oferecidos a todos os participantes (ver Anexo VI). 

Há também o envio de roteiro com o nosso itinerário a todos os participantes 

do projeto. No dia do embarque, é oferecido um kit para cada passageiro com os 

seguintes itens: uma garrafa de água, uma caixinha de suco, um pacote de bolachas 

doces. Uma barra de cereais e um chocolate. 

                                                           
12 Cadastro: http://pmparaty.rj.gov.br/page/noticiasdetalhes.aspx?chave=autorizacao-para-entrada-de-
onibus-de-turismo. 
13 Registro: https://prefeituradeparaty.files.wordpress.com/2014/01/registro.pdf 
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A realização destas atividades preparatórias é dividida entre as 

coordenadoras do projeto, com exceção das animações, os registros, edições e 

busca de fomento, são de responsabilidade exclusiva da coordenadora de Estágios 

e Horas complementares. 

Quanto às turmas de bacharelado, seja em Administração e/ou Sistemas de 

Informação da Faculdade, têm, para a participação, a obrigação de entregar 

formalmente a coordenação, os relatórios das horas complementares (Anexo VII) e 

pontuam 50 horas das 300 totais devidas pelos Administradores de Empresas e 200 

horas totais pelos de Sistema da Informação. 

Os relatórios são relatos livres, pontuando sobre a experiência, seu 

aproveitamento junto ao curso que estuda, onde deverão ser entregues à 

coordenação no prazo limite semestral, ou seja,  até o final do ano vigente ao 

referente evento, seguindo as regras de acordo com o manual da Faculdade 

(ALMEIDA, 2010) e obedecendo o cumprimento do componente das matrizes 

curriculares dos cursos de ensino superior que se destinam à realização de 

atividades diversificadas, visando à formação integral do aluno, conforme parecer do 

Conselho Nacional de Educação: 

 

As atividades complementares curriculares são componentes curriculares 
que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de habilidades, 
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 
ambiente escolar, incluindo a pratica 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 (Parecer CNE/CEE nº 134, de 4 de junho de 
2003). 

 

Portanto, o Projeto FLIP, fundamentado no Parecer CNE/CEE nº 134/2003, 

busca propiciar a melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

3.3.1 Análise 

 

No projeto são apontados diversas variantes de relevância como a inclusão 

social, a conciliação das aulas teóricas as práticas, a interdisciplinaridade, a imersão 

no social e no pessoal adquirindo uma visão crítica educacional, a valorização do 

profissional, a compreensão da estrutura administrativa, a tecnologia envolvendo o 

evento, entre outros e procura ajudar a fomentar a participação dos docentes em 
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eventos representativos incentivando a uma reflexão e discussão conceitual sobre a 

diversos saberes e principalmente a qualidade do ensino. Segundo Pimenta e 

Anastasiou (2010, p. 163), 

 

[...] dois princípios organizacionais e de funcionamento se impõem: a 
convicção de que os espaços institucionais, democraticamente constituídos, 
por expressaram e contemplarem a diversidade e a pluralidade de 
pensamento, são espaços legítimos para efetivar essa finalidade; a 
convicção de que o processo educativo de qualidade [...]. 

 

E observando as devidas considerações sobre o indivíduo como singular: 

Colocar ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só 
respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela saberes socialmente construídos na prática 
comunitária- mas também [...] discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 
2008, p. 30) 

 

Os instrumentos usados na coleta de dados são tão fundamentais quanto o 

próprio resultado do trabalho, portanto procuramos ter o cuidado de manter no 

campo da pesquisa educacional um método de investigação que estivesse 

diretamente relacionado aos objetivos da pesquisa e dentro das condições 

estruturais disponibilizadas ao pesquisador. 

Assim, no âmbito da abordagem qualitativa, a coleta dos relatos foi feita 

aleatoriamente a partir do segundo semestre de 2013 e do final de 2014, totalizando 

três semestres, dois relatos por semestre e um por período (ou seja, seis relatos), e, 

quando possível, separados por gênero. 

A escolha dos alunos baseou-se nos seguintes critérios, fase em que os 

dados brutos do material são codificados segundo as categorias gênero (M/F, 

masculino e feminino), período (N/D, noturno e diurno), semestre (1º/2º, primeiro e 

segundo), ano (2013/2014) e alunos (nomeados os indivíduos como colaboradores 

1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

Ao transcrever os relatos, todos os sujeitos, independentemente do gênero, 

serão tratados por "colaboradores". Para diferenciá-los, os sujeitos são indicados por 

um numeral. 

Constituindo o segmento mais longo de conteúdo, para poder proceder à 

análise, dividimos em suas respectivas categorias." (Carmo & Ferreira, 1998, p.257 

apud FRANCO 2008). 
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Quadro 3 - Perfil dos Colaboradores 

ALUNADO GENÊRO PERIODO SEMESTRE ANO 

COLABORADOR 1 F M 2º 2013 

COLABORADOR 2 M N 2º 2013 

COLABORADOR 3 F M 1º 2014 

COLABORADOR 4 F N 1º 2014 

COLABORADOR 5 F M 2º 2014 

COLABORADOR 6 F N 2º 2014 

 

O processo segue com as análises dos documentos, de acordo com as 

categorias estabelecidas, seguindo a proposta de Bardin (2002). 

 

Etapa 1 

 

Como a inclusão social, a integração das aulas teóricas às práticas, a 

interdisciplinaridade, a imersão no social e a inserção educativa eram observadas e 

relatadas. 

a) a identificação dos temas e sua posterior divisão em unidades de 

respostas;  

b) o recorte dos textos de acordo com os conteúdos apresentados; 

c) o agrupamento e a categorização das unidades de respostas, que 

representam o conjunto de ideias comuns ao grupo pesquisado. 
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Quadro 4 - Expectativas e Inserção educativa e inclusão social 

Categoria 
Expectativas estrutura 
oferecida/acolhimento 

Inclusão social/Inserção 
educativa 

Colaborador 1 O evento como aprendizagem  Além Além 
Compartilhar o espaço físico com 
diferentes níveis sociais 

Além Além 

Participação de todos , entrosamento Além Além 
Direito à educação  Além Além 

Colaborador 2 O evento como aprendizagem  De acordo De acordo 
Compartilhar o espaço físico com 
diferentes níveis sociais 

De acordo Além 

Participação de todos , entrosamento De acordo Além 
Direito à educação  De acordo Além 

Colaborador 3 O evento como aprendizagem  Além Além 
Compartilhar o espaço físico com 
diferentes níveis sociais 

Além Além 

Participação de todos , entrosamento Além Além 
Direito à educação  Além Além 

Colaborador 4 O evento como aprendizagem  Além Além 
Compartilhar o espaço físico com 
diferentes níveis sociais 

Além Além 

Participação de todos , entrosamento Além Além 
Direito à educação  Além Além 

Colaborador 5 O evento como aprendizagem  Além Além 
Compartilhar o espaço físico com 
diferentes níveis sociais 

Além Além 

Participação de todos , entrosamento Além Além 
Direito à educação  Além Além 

Colaborador 6 O evento como aprendizagem  Além Além 
Compartilhar o espaço físico com 
diferentes níveis sociais 

Além Além 

Participação de todos , entrosamento Além Além 
Direito à educação  Além Além 

Legenda:  
Expectativas - De acordo/Além/Abaixo 
Inserção/inclusão - De acordo/Além/Abaixo do esperado 
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Observando o Gráfico 1, apresentado a seguir, ao transportar os dados 

transcritos dos relatos sobre as expectativas, a inserção social e a inclusão 

educativa sobre o evento FLIP/RJ, temos: 

 

Gráfico 1 – Índice de expectativas, inclusão social e inserção educativa 

 

 

O tratamento dos resultados obtidos e a interpretação dos relatos, para que 

se tornassem significativos e válidos, serão submetidos a operações estatísticas, 

assim de acordo com o exposto no gráfico, a leitura procura transcrever na 

literalidade, o que se observa da escrita do colaborador em sua totalidade, ou seja, 

seu olhar sobre o evento. 

Com referência às expectativas, leva-se em conta toda a estrutura oferecida 

— ônibus, viagem, hospedagem (pousada), o translado por vans — e o acolhimento 

— recepção, orientações, atendimento —, entre outras variantes que compõem toda 

a prática no evento. 

Nos quesitos inserção educativa e inserção social, transcreve-se dos relatos 

fatos que o colaborador e sua visão pessoal reporta sobre o mundo das realidades e 

culturas que se diferenciam em seu cotidiano, como fotos, passeios, palestras e 

minicursos, entre outros recursos participativos oferecidos no evento FLIP/RJ. E, por 

fim, como ele (colaborador) se observa neste novo mundo, com ambientes 

diferenciados. 
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Os resultados obtidos, aliados ao confronto sistemático com o material, 

podem vir a servir em outras análises baseadas em novas dimensões teóricas ou 

em técnicas diferentes. 

 

Etapa 2 

 

Como a valorização do profissional, a compreensão da estrutura 

administrativa, a tecnologia,  o poder de compra (financeiro) e acessibilidade dentro 

do evento eram evidenciados (Bardin, 2002). 

 



83 
 
 
 

 

Quadro 5 – Avaliação da Estrutura 

Categoria Expectativas  Inclusão social e Inserção 

educativa 

Colaborador 1 A estrutura do evento FLIP na sua totalidade, apoio técnico, 

serviços. 

Além Abaixo 

Infra- estrutura e materiais (cidade) Além Abaixo 

As palestras, livros e passeios eram acessíveis financeiramente. Além Abaixo 

O comportamento e vestuários  Além Abaixo 

Colaborador 2 A estrutura do evento FLIP na sua totalidade, apoio técnico, 

serviços. 

Além De acordo 

Infra- estrutura e materiais (cidade) Além De acordo 

As palestras, livros e passeios eram acessíveis financeiramente. Além Abaixo 

O comportamento e vestuários  Além Abaixo 

Colaborador 3 A estrutura do evento FLIP na sua totalidade, apoio técnico, 

serviços. 

Além Abaixo 

Infra- estrutura e materiais (cidade) Além Abaixo 

As palestras, livros e passeios eram acessíveis financeiramente. Além Abaixo 

O comportamento e vestuários  Além Abaixo 

Colaborador 4 A estrutura do evento FLIP na sua totalidade, apoio técnico, 

serviços. 

Além Abaixo 

Infra- estrutura e materiais (cidade) Além Abaixo 
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As palestras, livros e passeios eram acessíveis financeiramente. Além Abaixo 

O comportamento e vestuários  Além Abaixo 

Colaborador 5 A estrutura do evento FLIP na sua totalidade, apoio técnico, 

serviços. 

Além Abaixo 

Infra- estrutura e materiais (cidade) Além Abaixo 

As palestras, livros e passeios eram acessíveis financeiramente. Além Abaixo 

O comportamento e vestuários  Além Abaixo 

Colaborador 6 A estrutura do evento FLIP na sua totalidade, apoio técnico, 

serviços. 

Além Abaixo 

Infra- estrutura e materiais (cidade) Além Abaixo 

As palestras, livros e passeios eram acessíveis financeiramente. Além Abaixo 

O comportamento e vestuários  Além Abaixo 

Legenda:  
Expectativas - De acordo/Além/Abaixo 
Inserção e Inclusão - De acordo/Além/Abaixo 
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Apresentamos a seguir o Gráfico 2, no qual são tratados os dados transcritos 

dos relatos sobre as Expectativas, a Inserção social e a inclusão Educativa relativos 

à estrutura da Feira: 

 

Gráfico 2 - Representação quantitativa quanto a Avaliação da Estrutura 

 

 

Com referência às expectativas, leva-se em conta toda a estrutura do evento 

FLIP/RJ, a infraestrutura na cidade, os serviços oferecidos, as palestras, os livros, os 

passeios, o comportamento e o vestuário. 

Nos quesitos inserção educativa e inserção social, transcreve-se dos relatos 

dos colaboradores sua visão pessoal sobre o padrão financeiro através do poder de 

aquisição e acessibilidade a compra de livros, minicursos, palestras e passeios. 

Muitas vezes, a demonstração de descontentamento aparece sob a forma de 

enfrentamento através de sugestões sobre o evento e/ou o projeto. 

Os resultados obtidos, aliados ao confronto sistemático com o material, 

podem vir a servir em outras análises baseadas em novas dimensões teóricas ou 

em técnicas diferentes, conforme dito anteriormente. 

 

3.3.2 Resultados 

 

O retorno dos alunos em relação ao evento projeto FLIP/RJ e o fomento dos 

professores quanto a trajetória do projeto, observa-se em melhorias expressivas 

quanto ao comprometimento (observação em relação as faltas), empenho (maior 

participação do curso de Administração de Empresas) em eventos de outros cursos. 
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De acordo com a faculdade sua relevância para região e suas adjacências 

são reconhecidas desde 2012 pelo jornal interno da Instituição (ANEXO VIII), mas a 

partir de 24 de Outubro de 2013 com os estudos dessa pesquisa já iniciada e ao ser 

reconhecido como um projeto de prática contínua, a Instituição amplia este projeto 

de modo a comportar outras Instituições que vieram a incorporar nossa práxis,  

como a FATEC - Faculdades Técnicas Centro Paula Souza - Tatuapé, ETEC - Escola 

Técnica Estadual de São Paulo em Sapopemba, Faculdade Pentágono de Santo 

André e em agosto de 2014, com alguns alunos da UMESP da turma do mestrado 

em Educação iniciado em agosto de 2013. 

Este reconhecimento consta no recorte de uma entrevista do blog que tem 

livre acesso no site YouTube em que é apresentado na TV Universitária, 

demonstrando as possibilidades na construção de novos saberes através das 

práticas inovadoras.  

Esta ampliação nas participações fomenta significativamente a necessidade 

de novas práticas educativas por meio dos saberes da educação. 

Este projeto, inspirado em Paulo Freire, apoia-se nos fundamentos da filosofia 

da práxis, da autonomia dos sujeitos e das relações dialógicas. 

 

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 
homens não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A 
libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa 
que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais oca, mitificante. É 
práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo (FREIRE, 2009, p. 77). 

 

Assim, neste projeto, entende-se que processos de educação não se 

restringem a ações como aulas, capacitações, cursos, seminários, etc.: devem ser 

formas de organização e ação mais amplas, incluindo vivências e experiências para 

além do espaço exclusivamente institucional, como apresenta o resultado dos 

documentos analisados nas horas complementares dos colaboradores. 

Esse resultante que o projeto apresenta está intrinsecamente ligado à 

melhoria da qualidade na educação. Os depoimentos formalizados (ver Anexo X) 

apontam que não se deve considerar apenas as oscilações que o mundo capitalista 

impõe, engessando as ações. Afinal, esse projeto é uma ação viabilizada e praticada 

em uma instituição particular com fins lucrativos. 
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3.4 O Projeto Blog - Elaine e Adm. Geral  

 

As possibilidades de aplicação de blogs no contexto educacional vêm 

auxiliando cada vez mais a criação de ambientes de aprendizagem que constituem 

relevantes portfólios digitais. A interação dos alunos produz relações cada vez mais 

compartilhadas ao longo das redes de conhecimento.  

Um levantamento sobre o estado da arte da blogosfera em Portugal. Gomes e 

Silva (2010) posicionam-se na defesa desta construção virtual, e declaram que, "se 

há uma área onde os weblogs podem ser utilizados como ferramentas de 

comunicação e de troca de experiências, esta área sem dúvida é a educação" 

(GOMES; SILVA, 2010, p. 282), pois, utilização dessas ferramentas maleáveis, 

flexíveis permitem a todos os utilizadores, mesmo sem competências tecnológicas 

específicas, uma facilitação nas inserções de conteúdos e nas discussões. 

No Brasil, os blogs vêm causando muita surpresa, principalmente por 

trazerem as possibilidades de novos modos de pensar do uso da tecnologia na 

educação. 

Ser um docente atualizado implica estar em constante aprendizagem, e, nas 

palavras de Freire (2002, p. 81), "aprender ao aprender a razão de ser do objeto ou 

do conteúdo". Estar a aprender, para poder ensinar, é uma dimensão criativa e 

revigorante. 

O ensinar é indissociável do aprender e materializa-se na vida do docente, 

que aprende, transforma-se, ensina e transforma (FREIRE, 2002, 2011). Para 

Triviños (2003) este ensinar imbricado com o aprender subentende uma busca na 

disciplina do conhecimento e no rigor na construção de produções, aliado à 

curiosidade e à criatividade.  

Blog, segundo Gomes (2005), é uma página criada pelo administrador e/ou 

criador na internet (Web), que utiliza os protocolos de transmissão de dados 

(postagens) e conta com um servidor para armazenar as informações que 

apresentam; e precisa ser atualizado com frequência. O blog pode apresentar-se 

com uma linha de tempo para as postagens, a infinidade de assuntos que vão desde 

diários, semanais, quinzenais e/ou mensais. Não há regras para as postagens, mas 

para que se continue interessante o comprometimento, se faz muito necessário que 

haja atualizações rápidas, condizentes à realidade das evoluções do conhecimento 

em Administração. 
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Ainda segundo Gomes, (2005), torna-se uma excelente forma de 

comunicação, pois permite que grupos e pessoas inteirem-se sem restrição 

temporal, além de permitir que haja possibilidades do leitor fazer sugestões, 

reclamações, solicitações, alterações, ou seja, tudo que o leitor achar necessário 

para contribuir com a melhoria das postagens e isso poderá ser feito a qualquer 

momento. Além de aproximar as pessoas e proporcionar espaço para troca de 

ideias, permite reflexões, colocações e compartilhamento de experiências; amplia a 

visão de mundo e oportuniza a todos o acesso às produções realizadas.  

A proposta deste projeto educacional, foi o de veicular as teorias da 

Administração de Empresas no ensino superior através dos recursos da tecnologia 

midiática com uma perspectiva humanística inspirada em Freire (2011). 

Desta maneira, o projeto é norteado por reflexões críticas do campo da 

educação, alinhado às especificidades do curso de Administração e procura-se 

vincular aos saberes acadêmicos os saberes dos alunos através da interatividade 

proporcionada pelo blog. Segundo Barbosa e Serrano (2005, p. 12), no artigo "O 

blog como ferramenta para construção do conhecimento e aprendizagem 

colaborativa", "[...] o desafio para a educação da nova era é desenvolver novos 

contextos de interação que denotem ao aprendiz a utilização, sobretudo, de 

alternativas criativas e estimulantes ao aprendizado". 

A interação permite que se perceba a riqueza das experiências cotidianas 

carregados de fatos e situações inéditas das quais podem ser extraídos os mais 

diversos conhecimentos, a participação docente interativa, refletindo sobre a 

utilização midiática como recurso para desenvolver novos contextos de integração 

através de alternativas criativas estimulando o aprendizado especialmente do 

alunado do período noturno. 

Concordamos com Barbosa e Serrano (apud GOMES & SILVA, 2010, p.282) 

que se posicionam na defesa desta construção virtual e declaram que "[s]e há uma 

área onde os weblogs podem ser utilizados como ferramentas de comunicação e de 

troca de experiências com excelentes resultados, essa área é, sem dúvida, a da 

educação". 

Assim em meados de 2012 ao observar as necessidades dessa interação das 

turmas do noturno de bacharelado em administração de empresas, onde o perfil 

compõe grande parte dos alunados de gênero masculino e introspectivo, que 

apresentavam características de total afastamento da escola, com o respectivo 
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insucesso e problemas disciplinares daí resultantes, em uma instituição da Zona 

Leste paulistana, mais especificamente no Jardim Satélite, na cidade de São 

Matheus, criei possibilidades de participação e integração docente/discente, 

desenvolvendo, em agosto de 2012, o "Projeto Blog - Elaine e Adm. Geral ", cujo 

principal objetivo, através dos recursos da tecnologia midiática são a promoção e a 

interação entre os grupos de alunos do cursos de Administração e outros cursos 

superiores da Faculdade e os demais docentes da Faculdade. 

No projeto BLOG "Elaine e Adm. Geral", a inserção à midiática procura inovar 

seu conteúdo tecnicista e suas especificidades, a partir dos fundamentos da filosofia 

da práxis, da autonomia dos sujeitos, das relações dialógicas, da educação, 

segundo as ideias de Paulo Freire. 

 

É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento 
técnico é amesquinhar o que há de  fundamentalmente humano no 
exercício educativo: o seu caráter formador. Se se  respeita a natureza do 
ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à  formação 
moral do educando. Educar é substantivamente formar.(FREIRE, 2009, p.18 
e 19). 

 

Freire enfatiza que o educador é aquele que educa, ensina sem olhar a quem 

— ensina sentindo, vendo o outro, compreendendo esse outro, e não deve se 

importar com as diferenças nem querer padronizar todos, pois os educandos são 

diferentes e permanecerão diferentes, são seres únicos. 

O projeto, em sua totalidade, procurou fomentar a disseminação dos 

conteúdos programáticos de inovação da Teoria Geral da administração, de Gestão 

de Pequenas e Médias Empresas, de Jogos de Empresas, de Matemática, de 

Administração de Materiais, de Administração de Produção e de Operações, entre 

outras disciplinas, e concomitantemente com a disciplina de Empreendedorismo do 

curso de Sistemas de Informação (bacharelado). Estas disciplinas e bacharelados 

não foram escolhidas ao acaso: naquele momento, faziam parte de minhas 

atribuições como docente no ensino superior da faculdade localizada no Jardim 

Satélite, na cidade de São Matheus. 

A busca de uma maior interatividade e participação discente dos alunos nas 

disciplinas, fecundava a principal proposta de um maior comprometimento do 

discente, dentro e fora da sala de aula, obtendo como consequência a melhoria da 

qualidade no ensino-aprendizagem. 
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Procurou-se também vincular aos saberes acadêmicos, os saberes dos 

alunos, através da interatividade proporcionada pelo blog. Barbosa e Serrano (2005) 

afirmam: "O desafio para a educação da nova era é desenvolver novos contextos de 

interação que denotem ao aprendiz a utilização, sobretudo, de alternativas criativas 

e estimulantes ao aprendizado." 

Esta interatividade é proporcionada por um espaço tecnológico, já nomeado e 

conceituado por Lévy (1999, p.11) como ciberespaço para designar 

 

[...] o universo das redes digitais, um espaço no qual "todo elemento de 
informação encontra-se em contato virtual com todos e com cada um". 
Constitui um campo vasto, aberto, ainda parcialmente indeterminado, que 
não deve ser reduzido a um só de seus componentes, visto sua vocação 
para interconectar-se e combinar-se com todos os dispositivos de criação, 
gravação, comunicação e simulação. 

 

Para efeito deste estudo, a pesquisa entende como ciberespaço um espaço 

eletrônico, acessado através do computador , onde se processam os dados, 

informações e memória coletiva, e neste caso especificamente no Blog – "Elaine e 

Adm. Geral", aos discentes do curso de administração de empresas e outros 

simpatizantes que queiram contribuir, sugerir e se apropriar  e/ou compartilhar do 

conhecimento nele inserido, criando um local onde a interação e a comunicação 

entre as pessoas e grupos são agilizadas, independentes do tempo e do espaço. 

O estudo do projeto Blog procura apresentar de forma clara suas 

contribuições educativas por intermédio de sua inserção, a abordagem se aplica aos 

saberes da educação concomitantemente aos conhecimentos específicos do 

bacharelado em Administração de Empresas. 

Sua criação se dá no 2º semestre de 2012, mas apenas no 2º semestre de 

2013 é que os primeiros estudos começam a ser analisados sobre a perspectiva das  

contribuições educativas com a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, o 

comprometimento discente e docente, a integração social, referenciando-se 

norteado através de algumas reflexões críticas do campo da educação ao 

alinhamento das especificidades do curso de Administração de Empresas, de modo 

à analisar as possibilidades correlatas ao projeto A e a resposta à problemática 

dessa pesquisa. 

Prange (2003) afirma que, para além da classificação dos blogs em 

individuais ou coletivos, pode-se também indicá-los como temáticos (dedicam-se a 
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um tema específico) ou generalistas (abordam assuntos pessoais e/ou do interesse 

do autor). 

Os blogs coletivos são geralmente temáticos visto que são criados e mantidos 

por um grupo de pessoas com interesses em comum, tendo um tema ce ntral. 

Existem atualmente blogs sobre os mais variados temas, como por exemplo, humor, 

história, ensino, política, cinema, esporte, etc. 

A metodologia para compilar os resultados se fez dentro de uma análise da 

documentação resgatada dos acessos fornecidas pelo sistema e comparados com a 

evolução das turmas do noturno em administração, esta comparação considera na 

análise de conteúdo todas as questões que nos remetem a melhoria da qualidade do 

ensino-aprendizagem. 

Os dados coletados pelo sistema foram analisados a partir do referencial 

metodológico (BARDIN, 1979, p. 42, apud FRANCO, 2008), conforme já explicitado 

no Projeto FLIP/RJ, e com a contribuição da noção de habitus em Bourdieu (1989), 

concomitantemente com sua relevância no cotidiano, conforme Freire (apud 

GADOTTI, 2007, p. 70). 

Procura-se apontar as adaptações aos seus contextos de acordo com as 

necessidades de utilização, aproveitando as suas qualidades de flexibilidade e 

facilidade, para produzirem sítios de interesse educativo de excelência. 

Assim, serão apresentados seus resultados de acordo com o sistema online 

de acessos ao Blog, por meio do qual é possível acompanhar diversas variáveis, 

como, por exemplo, as leituras praticadas indicadas no contexto e o tempo de 

acesso, entre outros, tanto para alunos como para outros colegas.  

Estes resultados podem ser compilados de forma automática por todos os 

administradores e/ou criadores de seus respectivos blogs, não sendo, portanto, 

exclusividade deste projeto; esse recurso é oferecido para acompanhamento dos 

acessos ao link e seus conteúdos. 

O Projeto Blog procura mostrar, em seus resultados, sua relevância mediante 

sua repercussão educacional nos fundamentos do projeto, que se referenciam na 

filosofia da práxis, da autonomia dos sujeitos e das relações dialógicas, tendo como 

inspiração a obra de Freire (2009). 

Outro fato relevante é uma reportagem exclusiva disponível na web que 

aponta algumas contribuições acadêmicas significativas dentro do contexto da 

educação, que demonstra algumas possibilidades no ensino superior, através de 
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uma docência mais comprometida e menos mecânica, aproveitando as inovações 

tecnológicas como ferramentas otimizadas. 

Este trabalho, em sua totalidade, pretende levantar estas questões de que 

nos processos decisórios da criação de alguns projetos, podemos, embasadas em 

outros saberes e ciências, refletir sobre novas escolhas no ensino-aprendizagem 

concretizando-a com a quebra de alguns paradigmas, principalmente quando 

reconfiguramos como prioridade as relações de poder na sociedade através da 

Educação participativa. 

O projeto se inicia em 2012, no curso de Administração de Empresas com o a 

criação do BLOG na Web intitulado Elaine e Adm. Geral, mas seu estudo nesta 

pesquisa só se inicia a partir do segundo semestre de 2013. 

O projeto trata como principal objetivo a de interação entre os grupos de 

alunos e professores, concomitantemente ao incentivo ao acesso e estudo dos 

conteúdos programáticos com inovação, buscando em especial, atingir o alunado do 

período noturno, do curso de Administração de Empresas em uma Faculdade da 

Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no Jardim Satélite na região de São 

Matheus. 

Ao compreender o outro como fundamento básico inspirado em Paulo Freire 

(1997), o projeto, insere-se à prática aberta, assim as adequações necessárias 

foram sendo feitas de acordo com as contribuições dos fundamentos da educação. 

Atualmente as conjunturas na educação podem nos atrelar a determinadas 

posições, mas o empenho em modificar cria um movimento no qual, através de 

novos estímulos e de identificação com o meio, pode-se abrir um espaço para um 

maior dinamismo processual. 

Portanto, o acesso do aluno se dá via web no link,14 em que se apresenta a 

seguinte tela: 

 

 

  

                                                           
14 : http://elaineadmgeral.blogspot.com.br/ 
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Figura 1 - Tela de entrada 

 

Fonte: 1 : http://elaineadmgeral.blogspot.com.br/ acesso 12/07/2015 

 

 

Posteriormente, nos ícones ao lado, como ano e mês, o usuário pode se 

reportar a todo o conteúdo inserido. Abaixo, na figura seguinte, há espaço para 

postagens dos usuários com suas sugestões, reclamações e perguntas sobre o 

assunto abordado. 
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Figura 2 - Acesso a comentários 

 
1 : http://elaineadmgeral.blogspot.com.br/ acesso 12/07/2015 

 

Estes comentários são todos analisados e discutidos, se o caso, em sala de 

aula, quando posso acompanhar formalmente seus pareceres nas Horas 

Complementares, quando há indicações de e-books com leitura interativa on-line, 

e/ou nos trabalhos interdisciplinares acompanhados por postagens educativas 

voltadas ao curso de Administração de Empresas e as interações aos demais cursos 

fornecidos pela Faculdade do Jardim Satélite São Matheus na Zona Leste de São 

Paulo. 
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Figura 3 - Seguidores registrados 

 
1 : http://elaineadmgeral.blogspot.com.br/ acesso 12/07/2015 

 

Desde sua criação em 2012, o blog afortunadamente mantêm 29 seguidores, 

que atuam como auxiliadores, coletando junto aos alunos e, muitas vezes, aos 

demais usuários, sugestões de melhorias e assuntos pertinentes à área de 

administração, entre outros. 

 

3.4.1 Análise 

 

A conciliação das aulas teóricas às práticas, a interdisciplinaridade, a imersão 

no social e no pessoal adquirindo uma visão crítica educacional, a valorização do 

profissional, a compreensão da estrutura administrativa, a tecnologia envolvendo o 

evento, entre outros e procura ajudar a fomentar a participação dos docentes em 

eventos representativos incentivando a uma reflexão e discussão conceitual sobre 
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diversos saberes e principalmente a qualidade do ensino Pimenta e Anastasiou 

(2010). 

Análise sobre o individuo como singular, [...] discutir com os alunos a razão de 

ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 

2008, p. 30). 

Na sua condução processual no desenvolvimento e seus resultados, abrindo 

se para reflexões, questionamentos, dilemas e paradoxos, ampliando o nível da 

discussão entre as competências específicas e as adequações dos saberes 

pedagógicos da educação contemporânea. 

Os apontamentos têm como objetivo principal a integração social e escolar, 

buscando os alunos que apresentavam características de afastamento e com 

insucessos e problemas disciplinares. 

Os dados coletados, constituindo o segmento mais longo de conteúdo, para 

poder proceder à análise, dividimos em suas respectivas categorias" (CARMO; 

FERREIRA, 1998, p. 257, apud FRANCO, 2008). 

 

 Intercâmbio com os colegas da sala para o desenvolvimento do conteúdo 

programático quando voltado exclusivamente online; 

 Levar os alunos a melhorar as competências básicas da Administração de 

Empresas; 

 Trabalhar colaborativamente na realização das tarefas de modo a 

contribuir para a um maior desenvolvimento do conhecimento, 

 Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem, 

 Tornar os alunos mais autônomos  através dos recursos oferecidos; 

 Poderem adquirir e desenvolver leitura  eletrônica, essencial no seu futuro 

profissional. 

 Acesso a mapas interativos para os alunos localizarem no mundo 

assuntos que possamos interagir de forma atual à profissão; 

 Mensagens  através de pequenos vídeos e sua repercussão em sala de 

aula; depoimentos, sugestões entre outros. 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em 

analogias, a partir de critérios definidos" (FRANCO, 2008, p. 59). 

O Blog por si desenvolve um processo que permite que observemos o 

comportamento do usuário através de seus acessos online e suas postagens, 

portanto os dados recolhidos são categorizados por acessos. 

A categoria acessos será dividida em dia, semana, mês e  ano. 

Neste cenário de procedimentos e níveis de alcance dos objetivos da 

pesquisa documental qualitativa que são delimitados pelo desenvolvimento de 

técnicas para coleta de dados, que neste projeto se apresenta de acordo com os 

acessos dos alunos e de alguns  depoimentos postados, coloca-se em perspectiva a 

análise de Conteúdo com o objetivo de apresentar as suas especificidades e 

possibilidades das questões de pesquisa, o que tem sido um desafio, ao buscar a 

quebra de paradigmas nos ensinos tecnicistas na inserção de linguagens 

estabelecidas pela midiática como ferramentas para fins educativos. 

Encontramos inúmeras dificuldades de sua contextualização pedagógica e 

acadêmica, devido a análise de estudos estarem em desenvolvimento contínuo. 

O projeto em tela, de maneira interativa, direta e indiretamente, apresentam 

produtos que são analisados como possibilidades ferramentais na prática docente 

no ensino superior.  

A seguir apresentamos o último levantamento do Blog disponível em 

http://elaineadmgeral.blogspot.com.br/ acesso em  14/07/2015 
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Figura 4 - Dados estatísticos de acesso no dia 14/07/2015 

 

 

 

Para a análise da utilização/acesso ao blog usamos a periodicidade de DIA, 

SEMANA, MÊS e ANO. 

De acordo com Bardin (apud FRANCO, 2008), utilizamos o conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, nas quais a atenção a regras para a 

constituição do conteúdo da pesquisa são os elementos que compõem a fonte das 

informações necessárias para a interpretação do material empírico. Assim, neste 

estudo, aplica-se a regra de representatividade e do tamanho da amostra, 

dependendo da homogeneidade ou da heterogeneidade do universo. Estes 
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procedimentos serviram de base para a implementação das técnicas desenvolvidas 

pelo pesquisador para análise categorial e análise de validação. Todavia, o que 

caracteriza o caráter qualitativo da análise é o fato de que a inferência realizada é 

fundamentada na presença do índice de acessos on-line, devidamente 

documentadas nas respectivas Figuras 5, 6, 7, 8 e 9, e não nos referimos à 

frequência de aparição dos depoimentos registrados no blog. Assim, o pesquisador 

demonstra o caráter qualitativo da pesquisa mediante a sobreposição da importância 

da inferência com base na presença dos índices aos resultados das análises com 

base na frequência dos mesmos. 

Franco (2008) que cita que pode-se abstrair com base nas definições que a 

Análise de Conteúdo como recurso principal a mensagem da comunicação, seja ela 

verbal, gestual, silenciosa, figurativa ou documental – que expressa um significado e 

um sentido que deverá ser interpretado, considerando-se as condições textuais, sob 

uma concepção crítica e dinâmica da linguagem com seus componentes que dão 

significado ao objeto, conforme a perspectiva teórica do pesquisador em relação à 

proposta do estudo, que neste caso é a demonstração de resultados através do 

comprometimento, da interatividade, da integração social e educacional que os 

acessos ao Projeto Blog proporcionaram.  

 

  



100 
 
 
 

 

Figura 5 - Exemplo de verificação de acessos semanais 

 

Figura 6 - Exemplo de verificação de acessos Mensais 
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Figura 7 - Exemplo de verificação de acessos na totalidade 

 

 

Totalizando cerca de quase 5.000 acessos desde sua criação, sendo muito 

representativo para a Faculdade e em meados de 2013 com o pico de 4.000 

acessos pelos alunos da Instituição. 
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Figura 8 - Exemplo de verificação de acessos no âmbito mundial 

 

 

Na figura 8, demonstra-se as visualizações de página por navegador e de 

acordo com o sistema operacional, sua principal característica é a forma como se 

apresenta. É fácil aprendê-lo porque sua interface gráfica é uniforme em todos os 

aplicativos. 
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Observando o universo de 650 estudantes do curso de Administração de 

Empresas, no segundo semestre de 2013, e 820 no ano de 2014, temos uma média 

de 59 acessos por aluno em um ano e meio. 

Transportamos esses dados para um gráfico, para melhor compreensão. 

 

Gráfico 3 - Nº de acessos ao Blog por aluno 

 

 

De acordo com os dados estatísticos fornecidos pelos recursos que o próprio 

blog oferece, pode-se constatar que a média de 6,15 acessos por aluno, no segundo 

semestre de 2013, e de 5,74 acessos por aluno, no primeiro e no segundo 

semestres de 2014, com uma média de 2,87 acessos por aluno em cada semestre. 

Esses dados são formalizados como acesso a conteúdo, não como apenas 

abertura do link da página. 
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3.4.2 Resultados 

 

Observa-se que a abordagem quantitativa (de acordo com os acessos) 

mostra a importância das informações que podem ser geradas a partir desse 

apontamento e através dessas fontes documentais, quando os documentos, 

segundo Bravo (1991) representam as realizações produzidas pelo homem que se 

mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e 

formas de atuar e viver. 

O Projeto Blog trouxe significativos resultados para a instituição. A faculdade, 

em 24 de outubro de 2013, reconheceu esse projeto como inovador e publicou na 

internet um documentário intitulado: "Acontece na Faculdade# 41 - Blog de 

Professores da Faculdade - Unidade São Mateus", disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Iwwm1AT4Toe. O vídeo também está disponível 

na TV Universitária e/ou em canais fechados como o da própria instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se dedica à análise de dois projetos realizados em uma 

Instituição do Ensino Superior da Zona Leste da cidade de São Paulo, em um 

cenário com características presentes em seu contexto escolar que buscou 

metodologias inovadoras para propiciar o desenvolvimento da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

A zona Leste da cidade de São Paulo em seu contexto histórico se alinha à 

problemática nas questões apresentadas à faculdade tradicional aqui estudada e 

auxilia na compreensão das respostas. 

Considerando a singularidade da região, especificamente São Mateus, 

recordamos que sua história sempre foi delineada por dificuldades, considerada uma 

região carente, cresceu em torno da construção do Polo, seus habitantes 

procuraram, através do comércio, manter-se na região. 

Contudo as migrações foram um catalisador no processo de urbanização, 

essas migrações vieram para suprir a demanda de mão de obra especializada, uma 

necessidade na época e um dos principais fatores de desenvolvimento educacional 

da região. As faculdades que se instalaram, inclusive a referida Faculdade estudada 

buscavam a formação de alunos com perfil que atendesse à demanda deste 

mercado regional e entre estes o curso de Administração de Empresas diretamente 

voltados a suprir uma demanda de alunados com especialização de cunho industrial 

direcionados as atividades do Polo Petroquímico de Capuava.  

Ao concebermos as bases históricas como alicerce, compreendemos a 

problemática na atuação do professor do ensino superior para o curso de 

Administração nessa região, sua origem e suas dificuldades nos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Historicamente, os discursos dos docentes atribuem as responsabilidades das 

dificuldades apresentadas pelos alunos, de forma à considerarem o perfil do alunado 

regional ao curso como inadequados. A constatação dessa realidade foi observada, 

a partir do meu ingresso como docente na faculdade da Zona Leste de São Paulo, 

sem muito esforço, pois se observa uma certa resistência do corpo docente de 

Administração de Empresas às mudanças apresentadas como inovadoras; essas 

questões norteadoras à problemática, nos remetem à necessidade de reflexões 

sobre a atuação do docente no ensino superior Tecnicista . Ao meu ver , a docência, 
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vai muito além de um simples repasse de seu conhecimento, seja sobre a disciplina, 

seja sobre o conteúdo programático; Somos muito mais que isso, literalmente somos 

formadores de profissionais, formadores de opiniões e quem sabe, de futuros 

acadêmicos. 

Inevitavelmente, ao observar essas dificuldades, seja na quebra de 

paradigmas historicamente construídos, seja nas resistências a mudanças 

encontradas no discurso dos docentes em Administração da Faculdade estudada, 

verifico que o desenvolvimento só poderá vir a ocorrer se obtivermos também 

investimentos para a capacitação docente. 

Esse apontamento não só se observa no âmbito de uma instituição privada, 

mas também se refletem em problemas já existentes no sistema educacional 

brasileiro, a sociedade exige determinados níveis de capacitação técnica e de 

estudo para a inserção no mercado de trabalho, sem fornecer subsídios para tal 

realização. 

Sou afortunada em poder entre inúmeras atribuições me ater à pesquisa 

acadêmica, um passo de muita responsabilidade em minha trajetória, 

comprometimento e dedicação. 

A busca por novos caminhos diante das dificuldades faz parte da natureza 

humana, porém transforma-las em contribuições para futuras aprendizagens, seja 

pessoal, profissional e/ou do conhecimento é o que enriquece o ciclo educacional. 

Ao me aprofundar nos estudos dessa pesquisa resgatei e inseri um outro 

conhecimento educativo, um outro olhar sobre o ensino-aprendizagem, buscando 

humanizar através de novos instrumentos os métodos de ensino do conteúdo 

tecnicista. 

Constato que o processo de formação do docente depende do tempo, das 

experiências vividas, das oportunidades e de outras variantes que nos ensinan a 

lidar com essas dificuldades, mas que o único alicerce confiável é o conhecimento. 

Tenho Paulo Freire como um grande inspirador, compartilhando a teoria que 

ele sempre condenou; a educação bancária, o depósito do conhecimento em alunos 

receptivos e dóceis e a escola alienante. Ao condenar esta prática, Freire nos chama 

à um despertar da consciência, e nos instiga à buscar novos horizontes, que 

venham responder às curiosidades intrínsecas do ser humano à partir de um espírito 

investigador, tanto do docente, como do alunado. 
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Ao me inserir em novas estratégias, refletindo, conscientemente, sobre novas 

práticas ou desenvolvendo o conteúdo programático, procuro alinhar a esse 

processo observações e considerações sobre o individuo, como único e singular e 

ao grupo ao qual pertencem, assim me remeti a humanização e como forma de 

enfrentamento busco diferenciação e inovação, na ação de adequação às diversas 

realidades.  

Desta forma, acredito que são os exemplos de boas práticas que determinam, 

em grande medida, o nascimento de outras práticas de excelência, que de fato 

somente acontece quando embasados em estudos anteriores, nos abrirmos para 

novos horizontes, tão necessários à educação dos novos cidadãos, da sociedade e 

do conhecimento. 

Essas questões originaram a problemática desse estudo, as reflexões quanto 

ao papel do docente, seus conhecimentos, seu comprometimento, entre outras 

variantes no ensino para esse alunado, gerou uma maior preocupação com as 

dificuldades verificadas nos seus processos de ensino e de aprendizagem, mas que, 

normalmente, os professores só atribuem aos alunos, em virtude de considerarem 

seu perfil é inadequado ao curso.  

Ao iniciar os estudos dessas questões, atribuo hipoteticamente estes 

problemas como resultantes da utilização de práticas docentes regidas por um 

modelo tecnicista, que desconsideram, por falta de uma formação pedagógica dos 

docentes, as necessidades do corpo discente e que os professores, para serem 

profissionais e não repentistas, ensaístas ou quebra-galhos da educação, 

necessitam ser portadores de conhecimentos sobre o campo educacional e sobre 

práticas relevantes a esse campo. No mesmo ponto de partida aventamos também 

necessidade de ter, além de sua formação científica, uma formação humanista. 

Ao me dedicar aos estudos sobre educação e aos questionamentos 

pertinentes a esta pesquisa, como: o processo de coleta de dados, o embasamento 

teórico, os documentos analisados, as transcrições dos relatos das horas 

complementares desenvolvidas pelos alunos na Faculdade estudada e dos dados 

compilados e fornecidos pelo sistema blog, observo que as respostas a problemática 

desse estudo, residem na atuação e na formação do professor do ensino superior 

para o curso de Administração, que ao concomitantemente agirem com novas 

práticas embasadas na educação geraram contribuições relevantes ao curso de 
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Administração de Empresas, e que podem conduzir a outras áreas do 

conhecimento. 

Este estudo fundamenta-se na análise documental, que se constitui em uma 

técnica relevante para a pesquisa qualitativa, técnica esta que foi realizada a partir 

uma análise de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados 

cientificamente autênticos. 

Os projetos estudados obtiveram a partir das leituras de Paulo Freire 

afirmações de que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não 

aprendem sozinhas. Como ele afirma: "Os homens se educam entre si mediados 

pelo mundo".( FREIRE,1987, pg.39). 

O estudos sobre os dois projetos, objetos desta pesquisa, apontaram que os 

conhecimentos sobre a educação, por meio de instrumentos incorporados aos 

conhecimentos técnicos do docente do curso de administração de empresas podem 

gerar prática inovadoras como apresentamos a seguir. 

Inicialmente o Projeto FLIP/RJ por meio do qual a escola objetivou propiciar 

acesso à literatura e a debates culturais que ultrapassam os conteúdos do curso, 

ampliando horizontes, proporcionou aos professores e alunos a oportunidade de 

enriquecerem e aprenderem juntos. O projeto, assentado em relações igualitárias 

entre professores e alunos garantiu a todos a possibilidade de se expressarem 

diante da valorização de outras culturas, o que se pode considerar como uma das 

chaves para o processo de conscientização e  reconhecimento por parte do alunado 

sobre a pluralidade e a diversidade existente no nosso país. 

A análise destacou que mesmo diante da complexidade e diversidade das 

características dos alunos no ensino superior dessa Faculdade é possível inovar 

quando nos propomos as ações de inclusão social e educativa, como preconiza a 

legislação educacional. 

Quanto ao Projeto Blog - "Elaine e Adm. Geral" - o segundo analisado nesse 

estudo, não se restringe apenas à aplicação de inovações tecnológicas no âmbito da 

educação, mas como essa inovação é proposta e qual o seu objetivo educativo. 

A adequação das tecnologias digitais como perspectiva de um novo campo do 

saber no Brasil á partir de 1990, caracteriza-se pela integração de redes de 

conferência por computador e estações de trabalho multimídia conta ainda, com 

poucos estudos, assim, estudar o  projeto Blog foi uma forma de somar às análises 

já realizadas outras possibilidades, instigando um olhar crítico no uso das 
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possibilidades tecnológicas de informação para a inserção de conteúdos técnicos 

peculiares a cada área de atuação profissional. 

Erguendo-se em meio à lógica pragmática argumentativa, que normalmente 

nós docentes do curso de Administração apresentamos, entendo que a prática no 

qual se inferiu o Blog, teve um agir estratégico, pois ao dar um espaço para ação 

interativo aos alunos, processo um maior desenvolvimento em suas atividades, me 

possibilitou de uma evolução contemporânea objetiva ao mesclar as ciências e os 

saberes. 

Quanto ao processo de aprendizagem, os dados apontam que o alunado 

considerou acessível sua interação com a ferramenta tecnológica analisada. De 

acordo com os acessos fornecidos pela ferramenta Blog, a Faculdade reconhece o 

Projeto Blog como assertivo e integrado às necessidades da Faculdade e ao curso 

de Administração de Empresas. Seu retorno mensurável são observados aos 

acessos dos anexos V, VI, VII e VIII, demonstrando um aumento considerável do 

comprometimento do alunado, tornando-se um ferramenta bastante motivadora em 

minha atuação docente,  confirmando a sua importância e relevância através do 

reconhecimento da Instituição e/ou Faculdade apresentada em forma de 

documentário no site conforme mencionado anteriormente. 

Concluo que podemos nos apropriar objetivamente de uma ferramenta 

tecnológica como o Blog de forma a enriquecer os conhecimentos programáticos da 

área, com o: debate de temas, divulgação de atividades, indicação de trabalhos, 

leituras e eventos a realizar, materiais de consulta, textos de apoio às aulas, 

apresentação de trabalhos, pesquisas, seminários, sugestões, entre outros.  

Outro elemento relevante a se considerar é a análise prévia do conteúdo 

programático tecnicista, suas referências e outros detalhes que se fazem 

necessários antes da postagem pelo docente efetivo da disciplina e pelo 

coordenador do curso de Administração de Empresas, assegurando a sua 

credibilidade, estabelecendo aos grupos de aprendizagem condições de partilhar 

conhecimentos e ao mesmo tempo instigando-os a novas pesquisas, entre outras 

possibilidades de aprendizagem, além das paredes da sala aula. 

A inserção do blog vem ao encontro das necessidades de um "novo" alunado, 

em um contexto especifico e seus resultados podem contribuir como fonte para 

futuros estudos, pois procuram propor algumas reflexões para a ampliação da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior.  
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ANEXO I 

 

Relatório de Atividade Complementar 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 

ATIVIDADE: ______Relatório  2º semestre 2013______Turma: ADM/M________________ 

LOCAL: _______FLIP/2013_RIO DE JANEIRO - Trindade/Paraty______________________ 

 

DATA DA ATIVIDADE: 02__/_11_/_2013___  

 

Horário do Início: 05/07/2013__ , Término:_07/07/2013_______. 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela .  

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela .  

3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  
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3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  

3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas. X 

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na  Faculdade ou outra instituição.  

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

Faculdade. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela Faculdade. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 

 

Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 
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( X) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: _____20 horas /dia_____ Orientação: 

Elaine Cristina Franco de Godoi - Coordenadora de Horas Complementares e Estágio 

Supervisionado___________________ Carga Horária: __50 horas____ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação com 

conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

 

 

   laine CFGodoi 
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COLABORADOR 1 

 

De: linempereira 

[linempereira@b

ol.com.br] 

Enviado em: sábado, 02 de 

novembro de 

2013 21:53 

Para:

 elaine.cfgodo

i@terra.com.br 

 

 

 

Desculpe a demora em enviar este 
relatório de horas complementares: 

A Flip, que neste ano está 

acontecendo de 3 a 7 de julho de 

2013 ,no estado do Rio de 

Janeiro. Os  projetos para 

promover Paraty como estância 

de turismo cultural -, a fundação 

Casa Azul, responsável pela Flip 

investiu muito, este ano foi 

demais, homenageado Graciliano 

Ramos receberá uma 

programação especial, com uma 

conferência e três mesas na 

Tenda dos Autores. 

 

Ainda assim creio que esse evento 

merecia ser mais possível à nós 

classe menos privilegiada, tenho 

ido desde que foi permitido para 

os bacharéis em Administração, 

se não fosse o empenho das 

coordenadoras em parcelar a 

viagem, com certeza não seria 

possível. 

 

No rio ainda cobram 10% do 

garçons o que encarece ainda 

mais na alimentação já bem cara. 

 

Os jornais deveriam colocar essa 

proposta, ou seja, demonstrar os 

preços, pois o que observo é que 

esta um evento cada vez mais de 

elite. 
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Relatório de Atividade Complementar 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 

ATIVIDADE: _____ Relatório  2º semestre 2013________ Turma: ADM/N ____________ 

LOCAL: _______FLIP/2013_RIO DE JANEIRO -_____________________ 

 

DATA DA ATIVIDADE:   18_/_09_/_2013___  

 

Horário do Início: 05/07/2013__ , Término:_07/07/2013_______. 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela Faculdade.  

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela FACULDADE - SÃO MATEUS.  

3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  
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3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas. X 

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na FACULDADE - SÃO MATEUSou 

outra instituição. 

 

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 

 

Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 

( X) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: _____20 horas /dia_____ Orientação: 
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Elaine Cristina Franco de Godoi - Coordenadora de Horas Complementares e Estágio 

Supervisionado___________________ Carga Horária: __50 horas____ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação com 

conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

 

 

   laine CFGodoi 
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COLABORADOR 2  

 

  

 

  

Feira Literária Internacional de Paraty 

 

Em sua 11ª edição, um dos 

maiores e mais importante festival literário 

do mundo, homenageou o escritor 

Graciliano Ramos 

Até então já havia ouvido falar nesse 

autor, mas não sabia a sua enorme e 

importante contribuição para a cultura 

literária brasileira.  

O escritor amazonense Milton 

Hatoum – autor de "Relato de Um Certo 

Oriente", "Dois Irmãos" e "Cinzas do 

Norte" – fará a conferência de abertura da 

11ª edição, com homenagem a Graciliano 

Ramos, autor do consagrado "Vidas 

Secas" e "Memórias do Cárcere". 

Na minha visão como administrador, 

este evento foi muito importante, pois me deu 

a chance valiosa de ver e ouvir grandes 

intelectuais discutindo a obra de um dos 

mais importantes escritores modernos. 

Presenciei debates acalorados, e 

vi esse calor se espalhar na plateia de 

maneira natural e foi muito prazeroso 

perceber a interação do público.  

Também pude observar como 

administrador, o planejamento a 

organização, a administração do tempo 

em cada mesa e consequentemente o 

sucesso do evento. 

E o que eu considerei mais 

importante: fez-me despertar para a 

importância da literatura, da cultura, do 

conhecimento. Abri os olhos e a mente 

para os livros e reconheci a importância 

que os educadores têm no despertar para 

a literatura em sala de aula.  

Em uma visão financeira, creio ser 

um evento voltado a elite o que me faz 

pensar que ainda estamos longe de 

compreender que esse tipo de evento 

deveria servir para todos os bolsos, 

principalmente para os menos 

privilegiados 
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Relatório de Atividade Complementar 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 

ATIVIDADE: ________RELATÓRIO 1º SEMESTRE 2014_________ Turma: ADM/M ___________ 

LOCAL: _______FLIP/2013_RIO DE JANEIRO - Trindade/Paraty______________________ 

 

DATA DA ATIVIDADE:  15__/_10_/_2014___  

 

Horário do Início: 05/07/2013__ , Término:_07/07/2013_______. 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela FACULDADE - 

SÃO MATEUS. 

 

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela FACULDADE - SÃO MATEUS.  

3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  
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3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  

3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas. X 

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na FACULDADE - SÃO MATEUSou 

outra instituição. 

 

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 

 

Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 
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( X) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: _____20 horas /dia_____ 

Orientação: 

Elaine Cristina Franco de Godoi - Coordenadora de Horas Complementares e Estágio 

Supervisionado___________________ Carga Horária: __50 horas____ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação 

com conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

 

 

   laine CFGodoi 
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COLABORADOR 3 

 

 

Esta Feira Literária Internacional de Paraty de 2014, vai homenagear o desenhista, 

dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista Millôr Fernandes (1923-2012). Ele é o 

primeiro autor contemporâneo a ser homenageado pelo evento, que acontece de 30 

de julho a 3 de agosto, e também o único a ter participado dele – em 2003. 

 

Sob a visão de um administrador, pude perceber um evento muito bem 

organizado, com diversas palestras, exposições, shows, oficinas entre outras 

atividades. Autores mundialmente conhecidos enriquecem o evento. 

Pessoas de várias partes do mundo prestigiando e interagindo nesta grande 

festa em homenagem a literatura. Paraty se torna o palco dessa festa, a cidade 

transpira cultura, praça enfeitada com poesias penduradas em árvores, poetas de rua 

recitando seus versos, por todos os lados é possível ver, ouvir e sentir a literatura. 
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Enfim, adorei a experiência de ter participado da Flip, me agregou 

conhecimentos tanto do lado literário como na visão administrativa, além do prazer de 

conhecer pessoas e a linda cidade de Paraty. 

 

Relatório de Atividade Complementar 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 

ATIVIDADE: ___ RELATÓRIO 1º SEMESTRE 2014______________ Turma: ADM/N______ 

LOCAL: _______FLIP/2013_RIO DE JANEIRO - Trindade e Paraty______________________ 

 

DATA DA ATIVIDADE: 02__/_12/_2014___  

 

Horário do Início:  30/07/2014__ , Término:_03/08/2014_______. 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela FACULDADE - 

SÃO MATEUS. 

 

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela FACULDADE - SÃO MATEUS.  
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3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  

3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas. X 

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na FACULDADE - SÃO MATEUSou 

outra instituição. 

 

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 
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Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 

( X) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: _____20 horas /dia_____ 

Orientação: 

Elaine Cristina Franco de Godoi - Coordenadora de Horas Complementares e Estágio 

Supervisionado___________________ Carga Horária: __50 horas____ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação 

com conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

 

 

   laine CFGodoi 
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COLABORADOR 4 

 

De: luizaandrade@bol.com.br] 

Enviado em: quinta-feira, 02 de dezembro de 2014 15:56 

Para: elaine.cfgodoi@terra.com.br 

 

Flip em Paraty.  

Em 2014, foi a primeira vez que estive na Flip, uma festa Literária 

Internacional de Paraty. 

Com diversos canais de informações a onde ficamos por dentro das 

atividades, deste evento e o mundo literário que é realizado no mês 

de Julho e Agosto. 

Eu particularmente acho o evento de uma grandeza, mas sinto que 

determinadas palestras e livros eu não poderei adquirir, embora a 

Prof.ª Elaine  tenha nos mostrado outras alternativas, acredito que 

esse evento deveria ser mais acessível financeiramente. 

As acomodações e a recepção foi muito maravilhosa, somos guiados 

e apresentados a cidade que possui um evento enorme, a 

organização abrange a cidade histórica deslumbrante. 
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Relatório de Atividade Complementar 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 

ATIVIDADE: ___________ RELATÓRIO 2º SEMESTRE 2014_________ Turma: ADM/M ______ 

LOCAL: _______FLIP/2013_RIO DE JANEIRO - Trindade e Paraty______________________ 

 

DATA DA ATIVIDADE: 12__/_11_/_2014___  

 

Horário do Início:  30/07/2014__ , Término:_03/08/2014_______. 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela FACULDADE - 

SÃO MATEUS. 

 

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela FACULDADE - SÃO MATEUS.  

3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  
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3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas. X 

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na FACULDADE - SÃO MATEUSou 

outra instituição. 

 

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 

 

Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 

( X) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: _____20 horas /dia_____ 

Orientação: 
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Elaine Cristina Franco de Godoi - Coordenadora de Horas Complementares e Estágio 

Supervisionado___________________ Carga Horária: __50 horas____ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação 

com conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

 

 

   laine CFGodoi 
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COLABORADOR 5 

 

De: linempereira [linempereira@bol.com.br] 

Enviado em: quarta-feira, 12 de novembro de 2013 18:00 

Para: elaine.cfgodoi@terra.com.br 

 

Em 2014, fui novamente pois além de adquirir cultura é uma festa 

muito proveitosa e a cada ano a festa homenageou grandes 

escritores já falecidos como "Vinicius de Moraes", entre outros. Este 

evento conta com a participação de importantes escritores nacionais 

e estrangeiros, em debates e palestras nos prédios históricos em 

Tendas armadas nas ruas, e neste ano a homenagem foi para Millôr 

Fernandes (1923-2012) 

Em 2014, devido a Copa o evento foi realizado em Agosto, estive lá 

para adquirir mais conhecimento. 
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Relatório de Atividade Complementar 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 

ATIVIDADE: __________Relatório 2º semestre 2014_______ Turma: ADM/N_______ 

LOCAL: _______Feira Literária Internacional de Paraty______________________ 

 

DATA DA ATIVIDADE:       09/_12_/_2014___  

 

Horário do Início:  30/07/2014__ , Término:_03/08/2014_______. 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela FACULDADE - 

SÃO MATEUS. 

 

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela FACULDADE - SÃO MATEUS.  

3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  
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3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas. X 

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na FACULDADE - SÃO MATEUSou 

outra instituição. 

 

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 

 

Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 

( X) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: _____20 horas /dia_____ 

Orientação: 



140 
 
 
 

 

Elaine Cristina Franco de Godoi - Coordenadora de Horas Complementares e Estágio 

Supervisionado___________________ Carga Horária: __50 horas____ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação 

com conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

 

 

   laine CFGodoi 
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COLABORADOR 6 

 

 

A 12ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). 

E a edição vem com novidades. Um show de abertura com Gal Costa e a transmissão ao 

vivo da programação no telão. Tudo de graça. 

A homenagem deste ano é para o escritor morto aos 88 anos Millôr Fernandes, "Poemas 
Millôr" traz exatamente 167 poemas escritos pelo autor. Poemas que retratam a essência 
de Millôr, palavras que falam por desenhos, pinturas, expressões e muito mais. Começou a 

trabalhar ainda jovem na redação da revista O Cruzeiro, iniciando precocemente uma 

trajetória pela imprensa brasileira que deixaria sua marca nos principais veículos de 

comunicação do país.  

Em seus mais de 70 anos de carreira produziu de forma prolífica e diversificada, 

ganhando fama por suas colunas de humor em publicações como Veja, O Pasquim e 

Jornal do Brasil, entre várias outras. 

Estive em 2013 e este ano foi tão grandioso quanto o do ano passado, ainda me admiro 
com o estilo das pessoas, seu conhecimento tão diferenciado. 

Sei que devemos entender as diferenças, mas como é difícil aceitar o fato de que somente 

os mais financeiramente potentes podem aproveitar , porque se não fosse o projeto eu não 

poderia ter participado pela 2ª vez. 

Espero todo ano para viajar com esse projeto, adoro tudo o que nos é oferecido. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Cruzeiro_%28revista%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna_%28jornal%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veja
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Pasquim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_do_Brasil
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ANEXO II 

 

 

CURSO DE BACHARELADO 

- Administração de Empresas - 

- Sistemas de Informação - 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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SÃO PAULO 

  2012 - 2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como parte do Curso de Administração, as Atividades Complementares da Faculdade 

em- SÃO MATEUS permitem aos estudantes o aperfeiçoamento temático e interdisciplinar, 

sendo componentes curriculares enriquecedores e complementares do perfil do bacharelando. 

A quantidade de horas necessárias, para a finalização dessas atividades, varia de 

acordo com o PCC- Projeto de Criação de Curso Superior, consubstanciado no PPC – Projeto 

Pedagógico de Curso de cada área do conhecimento. Dessa forma, para os cursos de 

Bacharelado da Faculdade em SÃO MATEUS são necessárias 300 horas dessas atividades para o 

programa de Bacharelado em Administração e 200 horas para o Bacharelado em Sistemas de 

Informação, durante os oito semestres de cada curso que devem ser cumpridas pelo discente 

mediante acompanhamento do órgão responsável. 

As Atividades Complementares devem sugerir caráter científico atendendo as normas 

apontadas neste manual que formaliza tanto a avaliação do aluno nas atividades como 

também a conduta e organização dos professores e supervisor responsável pelo programa, 

apresentando etapas necessárias à elaboração do projeto das atividades, modelos de 

relatórios, carga horária e ser cumprida a normatização dos registros. 

As atividades serão escolhidas pelos alunos a partir de indicações da coordenação do 

curso e dos professores, como participação em eventos, congressos, palestras, cursos de 

extensão, pesquisas de caráter científico, elaboração de artigos, visitas a Empresas, entre 

outras. 

As atividades deverão ser registradas através de relatórios solicitados e avaliados pelo 

supervisor da atividade complementar, com o aval da coordenação do curso. 
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Espera-se que este manual elimine dúvidas e contribua para o alcance de maior 

uniformidade na participação e aproveitamento nas Atividades Complementares. 

 

 

 

DISPOSIÇÕES, OBJETIVOS, CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

O Coordenador do Curso de Administração da Faculdade em SÃO MATEUS São Mateus, no uso 

de suas atribuições, considerando a necessidade de consolidar as normas das Atividades 

Complementares que integralizam o currículo obrigatório do discente para a graduação em 

Administração, resolve que: 

 CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente manual disciplina a oferta, o funcionamento e o registro acadêmico 

das Atividades Complementares, práticas acadêmicas obrigatórias, que enriquecem a formação 

do egresso dos cursos de graduação em Administração de Empresas e Administração de 

Sistemas de Informação ministrados pela Faculdade em- SÃO MATEUS, sendo o seu integral 

cumprimento indispensável para a obtenção do grau correspondente, atendendo ao que 

prescrevem as Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 2º. As Atividades Complementares possibilitam o aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo discente em atividades curriculares e extracurriculares, de 

interesse para sua formação pessoal e profissional. 

Art. 3º. As Atividades Complementares são integradas por atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas pela Faculdade em SÃO MATEUS, constituindo-se como 

elementos significativos capazes de enriquecer e implementar o perfil do egresso. 

 É importante ressaltar que esta não se confunde com o Estágio Curricular 

Supervisionado, com as disciplinas curriculares ou com os trabalhos de conclusão de curso. 
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Art. 4º. As Atividades Complementares deverão, obrigatoriamente, constar no histórico 

escolar dos alunos matriculados nos cursos de graduação da FACULDADE em- SÃO MATEUS.  

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º. O objetivo geral das Atividades Complementares é flexibilizar os currículos 

plenos dos cursos de graduação da Faculdade em SÃO MATEUS, propiciando aos estudantes a 

possibilidade de aprofundamento temático e desenvolvimento da interdisciplinaridade, 

contribuindo para o desenvolvimento de competências e a formação profissional que a 

Instituição se propõe a realizar por intermédio dos cursos que oferece. 

Art. 6º. As Atividades Complementares possibilitam o reconhecimento das habilidades, 

dos conhecimentos e das competências, adquiridas pelo aluno tanto no contexto interno, 

quanto fora do âmbito institucional, nas diferentes modalidades previstas no Capítulo III deste 

manual.  

§ 1º. As Atividades Complementares envolverão, preferencialmente, conteúdos 

acordes com o currículo do curso delineado no projeto pedagógico. 

§ 2º. As Atividades Complementares se constituem como requisito indispensável à 

colação de grau nos cursos em que são contempladas, devendo ser realizadas ao longo do 

mesmo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 7º. São consideradas atividades e/ou estudos que podem ser validados como 

Atividades Complementares: 

I – Iniciação científica 

II – Atividades complementares de ensino 
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III – Atividades de extensão 

IV – Eventos culturais e esportivos 

V – Atividades sociais 

VI - Diversos 

 

Iniciação científica 

Art. 8º. Caracterizam-se como atividades de iniciação científica a produção de 

conhecimento, sob orientação de um docente da Faculdade em SÃO MATEUS, observado o 

rigor acadêmico para publicação em periódicos científicos. O aproveitamento de atividades de 

iniciação científica desenvolvidas pelos discentes será realizado da seguinte forma: 

I – participação em projetos de pesquisa ligados a grupos de pesquisa cadastrados no 

CNPq, cuja produção é apresentada em eventos científicos, congressos ou seminários; 

II – projetos de pesquisa que resultem na produção de artigos científicos ou resenhas 

divulgadas em anais ou periódicos de qualquer natureza; 

III – projetos de pesquisa que resultem na produção de artigos ou resenhas publicados 

na Revista Action; 

IV – produção de livros ou capítulos de livros. 

 

Atividades complementares de ensino 

Art. 9º. As atividades de monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo dos cursos 

da Faculdade em- SÃO MATEUS serão contempladas, para efeito de registro, como atividades 

complementares. 

Parágrafo único - A qualificação do discente deve atender ao critério de 

aproveitamento e frequência, ou seja, apresentar um histórico escolar com 

desempenho superior a 90% na disciplina que dará monitoria e não possuir 

disciplinas em dependência. 
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Art. 10º. A participação em programas de desenvolvimento profissional e cursos 

relacionados à área de formação também serão considerados como atividades 

complementares. 

Art. 11º. A participação em seminários, congressos, treinamentos relacionados à área 

promovidos pela Faculdade em SÃO MATEU Sou por iniciativa do docente, serão considerados 

como atividades complementares. 

Art. 12º. A participação em programas institucionais tais como, Avaliação Integradora e 

Nivelamento, será considerada como atividade complementar de ensino. 

Atividades de extensão 

Art. 13º. Serão consideradas como Atividades de Extensão as seguintes atividades:  

I – participação em eventos promovidos pela Faculdade em SÃO MATEUS, tais como 

congressos, semana cultural, jornada acadêmica ou palestras temáticas; 

II – participação na organização, coordenação e realização de cursos e/ou eventos, 

internos ou externos, de interesse da Faculdade em SÃO MATEUS; 

III – participação em viagens científicas e ou visitas técnicas; 

IV - participação de grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou 

interdisciplinares semestrais; 

V – participação em cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas, 

desde que comprovadas a frequência e aprovação mínima exigidas pelo curso, até o limite de 

horas da atividade complementar; 

VI – participação em disciplinas pertencentes a outros cursos superiores da Faculdade 

ou em outra instituição, desde que com aprovação prévia da Faculdade em- SÃO MATEUS.  
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Eventos culturais e esportivos 

Art. 14º. Caracterizam-se como atividades complementares a participação em eventos 

culturais e esportivos promovidos pela Faculdade em SÃO MATEUS, bem como a representação 

estudantil em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos. 

Atividades sociais 

Art. 15º . A participação em programas sociais, campanhas comunitárias e campanhas 

institucionais, tais como, “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, serviço de 

atendimento comunitário, trote solidário, doação de sangue e eventos afins, serão 

consideradas como atividades complementares.  

Diversos 

Art. 16º. Participação na elaboração de jornal interno da instituição, do curso, do 

diretório ou centro acadêmico, considera-se como atividade complementar. 

Art. 17º. Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins 

lucrativos.  

Art. 18º. Participação de qualquer natureza em atividades culturais (teatros, cinemas, 

saraus, shows). 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO E DA VALIDAÇÃO 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 19º. Para os registros acadêmicos das atividades classificadas como Atividades 

Complementares, o estudante deverá apresentar ao Orientador das Atividades 

Complementares, os documentos originais ou cópias autenticadas, nos quais estejam 

discriminados: conteúdos, atividades, períodos, carga horária e formas de organização ou 

realização, bem como o nome do professor orientador, se for o caso. 
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Art. 20º. Ao responsável pelas Atividades Complementares compete avaliar os estudos 

ou atividades realizadas pelos alunos e encaminhar a documentação à Secretaria Geral, para 

fins de registro acadêmico. 

Art. 21º. As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas ao longo do curso, 

não podendo, portanto, ser realizadas integralmente em um único período letivo.  

§ 1º. A avaliação do aproveitamento escolar das Atividades Complementares será 

realizada de forma contínua em cada período letivo, ao longo do curso.  

§ 2º. O aluno deverá cumprir o total das horas correspondentes às Atividades 

Complementares definidas no Projeto Pedagógico de seu curso, distribuindo-as de forma 

equilibrada, de modo a evitar a concentração em apenas algumas modalidades. 

Art. 22º. Todas as Atividades Complementares desenvolvidas pelos discentes 

necessitam ser validadas pelo responsável definido pela Instituição, bem como ratificadas pela 

coordenação do curso. 

Art. 23º. O aluno transferido para os cursos da Faculdade em SÃO MATEUS deverá 

cumprir a carga horária destinada às Atividades Complementares prevista na estrutura 

curricular do curso que frequenta, podendo, inclusive, se for o caso, solicitar no ato da 

transferência o aproveitamento da carga horária cumprida no curso de origem. 

Art. 24º. A carga horária destinada às Atividades Complementares que excederem ao 

mínimo estabelecido na estrutura curricular do curso será computada como facultativa, para 

fins de registro no histórico escolar do aluno.  

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DAS  

       ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 25º. O responsável pelo desenvolvimento e organização das Atividades Complementares 

estará subordinado à Coordenação dos Cursos específicos, com as seguintes atribuições: 

I - cumprir, para efeito de cômputo das horas atribuídas às Atividades 

Complementares, o estabelecido neste regulamento; 
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II - divulgar amplamente as possibilidades de atividades e/ou estudos a serem 

desenvolvidos pelos alunos; 

III - adotar formas sistemáticas, específicas e alternativas de acompanhamento e 

avaliação das Atividades Complementares; 

IV - emitir parecer, para fins de validação de carga horária e lançamento no histórico 

escolar dos alunos, das atividades complementares realizadas no âmbito interno e externo da 

Instituição; 

V - realizar, sempre que necessário, reuniões com as coordenações e/ou professores 

orientadores de Atividades Complementares; 

VI - encaminhar devidamente rubricados à Secretaria Geral, para fins de registro e 

arquivamento, a documentação comprobatória entregue pelos alunos, documentos esses que 

serão arquivados na Secretaria Geral, em pasta própria do aluno, até a expedição do diploma; 

VII - realizar o cômputo da carga horária das atividades e dos estudos, cuja validação é 

solicitada pelo aluno na forma de Atividades Complementares, divulgando os pareceres aos 

interessados e cumprindo os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico da Instituição. 

Parágrafo único. O registro acadêmico das Atividades Complementares será promovido 

de acordo com o Quadro de Atividades Complementares apresentado no anexo deste 

regulamento, respeitadas as especificidades de cada curso a serem afixadas pelos respectivos 

Coordenadores de Cursos. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26º. Compete ao responsável pelas Atividades Complementares dirimir 

dúvidas referentes à interpretação das presentes normas, bem como suprir suas lacunas, 

expedindo, com aval das instâncias superiores os atos que se fizerem  necessários. 

Art. 27º. As Atividades Complementares não poderão ser aproveitadas para fins 

de dispensa de disciplinas que integram o currículo do curso. 
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Art. 28º. Em caso de atividades subsidiadas por bolsas de estudos oferecidas pela 

Instituição, será vedado ao aluno acumular mais de um benefício. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29º. O presente regulamento está sujeito às alterações que se fizerem 

necessárias, tendo em vista a atualização e coerência, sempre que surgirem novas 

necessidades formativas ou legais submetidas à aprovação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Faculdade em SÃO MATEUS. 

 

ANEXO 

QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 2012-2 

 NATUREZA DA ATIVIDADE CARACTERIZAÇÃO 

LIMITAÇÕES 

CONFIRMAÇÃO 
Por 

evento 

Máxima 

no curso 

1 

INICIAÇÃO CENTÍFICA 

1.1 

Projetos de pesquisa ligados a 

grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq. 

Atividade de pesquisa, sob 

orientação de um docente, 

apresentado em eventos 

científicos, congressos ou 

seminários,. 

Até 60 

horas 
180 horas 

Cópia da publicação ou 

registro de participação 

1.2 

Projetos de pesquisa, artigos 

ou resenhas. 

Trabalhos publicados em 

anais ou periódicos 

científicos, sob orientação de 

um docente. 

Até 40 

horas 
120 horas 

Cópia da apresentação e 

registro da participação 

1.3 

Projetos de pesquisa, artigos 

ou resenhas. 

Trabalhos publicados, sob 

orientação de um docente, 

inclusive na Revista Action. 

Até 20 

horas 
60 horas Cópia da publicação 

1.4 

Produção de livros ou 

capítulos de livros 

 

Com orientação de um 

docente. 
40 horas 120 horas Cópia da produção 

2 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DE 

2.1 

Monitoria 

Monitoria em disciplinas 

pertencentes à matriz 

curricular 

20 horas 

no 

semestre 

60 horas 
Declaração do professor 

orientador 
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ENSINO 2.2 

Participação em programas e 

cursos de suporte 

Programas de 

desenvolvimento e cursos 

relacionados à área de 

formação. 

40 horas 80 horas 
Certificado ou declaração 

de participação 

2.3 

Seminários, congressos, 

treinamentos relacionados à 

área. 

 

Promovidos pela FACULDADE 

- SÃO MATEUSou por 

iniciativa do docente, desde 

que contribua para a 

formação profissional na área 

de graduação. 

 

15 horas 

 

60 horas 

 

Certificado de 

participação, sujeito à 

aprovação do coordenador 

da atividade 

complementar. 

 

2.4 

Participação em programas 

institucionais 

Programa institucional de 

Avaliação Integradora e 

ENADE/ENEN.. 

 

Até 

3 horas 

60 horas Lista de presença 

2.5 Workshop e seminários 

Por solicitação de um 

docente FACULDADE - SÃO 

MATEUSe desde que envolva 

a pesquisa em três autores 

de livros e três artigos 

científicos para a sua 

construção. 

Até 10 

horas ou 

pró-rata 

pelo 

aprovei-

tamento 

80 horas 

Cópia do material 

produzido e apresentado 

com a avaliação do 

docente FACULDADE - SÃO 

MATEUS 

2.6 Programa de Nivelamento 

Programa de nivelamento em 

Língua Portuguesa, 

Matemática e outras áreas de 

conhecimento instituídos 

pela FACULDADE - SÃO 

MATEUS 

Até 30 

horas  
60 horas 

Certificado de participação 

com nota de 

aproveitamento, segundo 

docente FACULDADE - SÃO 

MATEUS 

3 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
3.1 

Participação em eventos 

promovidos pela FACULDADE 

- SÃO MATEUS 

Participação em palestras 

temáticas (extra evento). 
5 horas 20 horas Lista de presença 

Congressos, semana cultural, 

jornada acadêmica. 

Até 20 

horas ou 

pró-rata 

pela 

presença 

Até 80 

horas 
Lista de presença 

3.2 

Organização, coordenação e 

realização de cursos e/ou 

eventos internos ou externos 

de interesse da FACULDADE - 

SÃO MATEUS 

Congresso, semana cultural, 

jornada acadêmica. 
30 horas 120 horas 

Validação pelo docente 

coordenador do evento 

Organização de palestras. 10 horas 40 horas 

3.3 

Participação em viagens 

científicas e ou visitas 

técnicas 

Visitas a incubadoras de 

empresas, agências ou 

escritórios experimentais, 

assistidas por um docente da 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

5 horas 40 horas 
Relatório de visita com 

aprovação do professor 
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3.4 

Grupos de estudo orientados 

por docente da FACULDADE - 

SÃO MATEUS. 

Grupos de estudo 

relacionados ou não a 

projetos disciplinares ou 

interdisciplinares semestrais 

Até 20 

horas 
80 horas 

Relatório com os 

resultados 

3.5 

Cursos de idiomas e 

informática em instituições 

reconhecidas. 

 

Participação com frequência 

e aprovação em cursos, 

desde que as cargas horárias 

não tenham sido utilizadas 

em processos anteriores. 

Até 30 

horas 
60 horas 

 

Certificado de aprovação 

 

3.6 

Disciplinas pertencentes a 

outros cursos superiores 

 

Participação em disciplinas 

de outros cursos superiores 

na FACULDADE - SÃO MATEU 

Sou outra instituição. 

Até 40 

horas 
80 horas 

Aprovação prévia da 

FACULDADE - SÃO MATEUS 

e comprovação de 

frequência e desempenho 

3.7 Cursos de extensão 

Promovidos pela FACULDADE 

- SÃO MATEUS e ministrados 

por um docente ou 

convidado da instituição 

Até 15 

horas ou 

pró-rata 

pelo 

aproveita-

mento 

60 horas Certificado de aprovação 

4 

EVENTOS CULTURAIS E 

ESPORTIVOS 

4.1 

Participação em eventos 

culturais  ou esportivos 

internos ou externos, 

promovidos pela FACULDADE 

- SÃO MATEUS. 

 

 
Até 3 

horas 
12 horas 

Comprovante de 

participação 

4.2 

Participação na organização e 

ou trabalho em eventos 

culturais e ou esportivos 

promovidos pela FACULDADE 

- SÃO MATEUS. 

 
Até 10 

horas 
40 horas Projeto do evento 

4.3 

Representação estudantil 

quando em jogos esportivos, 

eventos culturais e artísticos. 

 

 

Até 

4 horas 

60 horas 
Comprovante de 

participação 
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5 

ATIVIDADES SOCIAIS 5.1 

Participação em programas 

sociais 

Programas sociais como 

“Comunidade” e “Escola 

Solidária”, projeto “Amigos da 

Escola”, ou afins. 

Serviço de atendimento 

comunitários (práticas 

assistidas). 

Até  

5 horas 

20 horas Certificado ou declaração 

5.2 

Participação em campanhas 

comunitárias. 

 5 horas 20 horas Relatório 

5.3 

Participação em campanhas 

institucionais 

Campanhas como o trote 

solidário, doação de sangue e 

eventos afins. 

 

5 horas 20 horas Relatório 

6 

DIVERSOS 

6.1 

Jornal interno 

Jornal interno da instituição, 

do curso, do diretório ou 

centro acadêmico. 

4 horas 100 horas 
Comprovação de 

participação 

6.2 

Estudos desenvolvidos em 

organizações empresariais 

Estudos desenvolvidos em 

organizações públicas, 

privadas ou sem fins 

lucrativos. 

40 horas 120 horas 

Relatório de resultados 

aprovado pelo Gerente da 

área envolvida da empresa 

ou publicação do projeto,  

sujeito aprovação do 

coordenador da atividade 

complementar. 

6.3 

Frequência em atividades 

culturais 

Teatro, cinema, saraus, 

shows. 
4 horas 32 horas 

Comprovante de 

participação (ingresso) 

6.4 

Leitura de livros 

Leitura de livros 

recomendados 
5 horas 50 horas 

Apresentação de resenha 

conforme padrão ABNT 

com o aval do professor 

solicitante da leitura Leitura livre 3 horas 30 horas 

6.5 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa de determinado 

tema incluindo no mínimo 

três autores 

5 horas 40 horas 

Apresentação de resenha 

conforme padrão ABNT 

com o aval do professor 

responsável pela disciplina 

 

 

 

 

Relatório de Atividade Complementar 

 

ALUNO(A):_________________________________________R.A:_______________ 
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ATIVIDADE: __________________________________________________________ 

LOCAL: _______________________________________________________________ 

 

 

DATA DA ATIVIDADE: _____/____/____  

 

Horário do Início: ______ , Término:_____________. 

 

 

Tipo: 

CAC* LISTA DOS TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

1.1 Atividades de pesquisa apresentadas em eventos científicos, congressos ou seminários.  

1.2 Trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos.  

1.3 Trabalhos publicados em diversos meios, inclusive na Revista Action.  

1.4 Produção de livros ou capítulos de livros.  

1.5 Iniciação científica  

2.1 Monitoria em disciplinas pertencentes à matriz curricular.  

2.2 Participação em programas de desenvolvimento e cursos relacionados à área de formação.  

2.3 Seminários, congressos, treinamentos relacionados à área, promovidos pela FACULDADE - 

SÃO MATEUS. 

 

2.4 Participação em programas institucionais de Avaliação Integradora e ENADE/ENEN.  

2.5 Workshop e seminários  

2.6 Programa de Nivelamento  

3.1.A Participação em palestras temáticas promovidas pela FACULDADE - SÃO MATEUS.  

3.1.B Participação em congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.A Organização, coordenação e realização de congressos, semana cultural, jornada acadêmica.  

3.2.B Organização, coordenação e realização de palestras.  
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3.3 

 

Participação em viagens científicas e ou visitas técnicas.  

3.4 Grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou interdisciplinares 

semestrais. 

 

3.5 Cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas. 

 

 

3.6 Participação em disciplinas de outros cursos superiores na FACULDADE - SÃO MATEUSou 

outra instituição. 

 

4.1 Participação em eventos culturais ou esportivos internos ou externos, promovidos pela 

FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.2 Participação na organização e ou trabalho em eventos culturais e ou esportivos promovidos 

pela FACULDADE - SÃO MATEUS. 

 

4.3 Representação estudantil quando em jogos esportivos, eventos culturais e artísticos.  

5.1 Participação em programas sociais: “Comunidade”, “Escola Solidária”, “Amigos da Escola”, 

serviço de atendimento comunitário. 

 

5.2 Participação em campanhas comunitárias.  

5.3 Participação em campanhas institucionais: Trote solidário, doação de sangue e eventos 

afins. 

 

6.1 Jornal interno da instituição, do curso, do diretório ou centro acadêmico.  

6.2 Estudos desenvolvidos em organizações públicas, privadas ou sem fins lucrativos.  

6.3 Frequência em atividades culturais (teatro, cinema, sarau, shows).  

6.4.A Leitura de livros recomendados por um docente  

6.4.B Leitura de livros (livre)  

6.5 Pesquisa bibliográfica.  

* Código das Atividades Complementares 

 

Parecer da Supervisão de Atividades Complementares 

(         ) Aceito    (         )  Recusado            Carga horária atribuída: ________________ 

Orientação: 
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_____________________________________________________________________________

______________________________________ Carga Horária: ____________ 

ANEXAR O DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Ex: certificados, 

ingressos, etc. 

Relato da atividade desenvolvida e comentário sobre seu aprendizado e relação 

com conhecimentos desenvolvidos no curso de ADMINISTRAÇÃO: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V  

 

FACULDADE FACULDADE /SÃO MATEUS    Flip - Paraty – RJ       

CADASTRO VIAGEM 2014  

Nome: 

____________________________________________________________________________

______ 

Aluno: (  ) sim      (  ) não            curso: ____________________________/ 

semestre:________________ 

RG: ____________________________________   CPF: 

_________________________________________ 

Endereço Residencial: ________________________________________ 

CEP:_____________________               Cidade :______________ Estado: ______  

Telefone Residencial: ___________________________ Tel. 

Celular:_______________________________ 

E-mail: 

____________________________________________________________________________

_____ 

PACOTE DE VIAGEM 

 

R$                    (____________________________) à vista 
 

    ou  
(_____________________________________________________________________)        
  

 
 

 
TAXA DE RESERVA:__________________(20% do valor, pagos no ato da inscrição à vista, sem 
parcelamento ou mudança de data para recebimento, deverá ser em dinheiro e não serão aceitos 
cheques). 
 Deixa-se claro que esta taxa é obrigatória junto a inscrição. 
 Só haverá devolução da taxa em caso de desistência em até 15 dias após a inscrição, isto 
devido a mesma suprir as despesas das vagas reservadas junto a transporte e hospedagem que 
serão providenciadas logo após o ato da inscrição. 
 Em caso de atraso injustificado de qualquer dos parcelamentos acordados  acima, poderá 
ocasionar o cancelamento da viagem do inscrito e desta forma o valor pago até então pelo mesmo 
será devolvido, com exceção dos 20% da taxa de reserva. 

 
 

 Saída: _________________ / retorno: ______________(espera máxima de 20min). 
  

 Transporte Rodoviário, estadias nas pousadas Cepilho/da Rosa (Trindade), dois cafés 
da manhã, Translado para Paraty ida e volta, visita a FLIP Internacional.  
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 Não estão inclusos almoço e jantar. 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Condições Gerais: 

O excursionista declara que: 

 Concorda plenamente com a taxa de reserva, pois entende os compromissos 
assumidos;  

 Concorda com os valores e prazos estabelecidos para o pagamento das despesas da 
viagem; 

 Responsabiliza-se pelas consequências de atos impróprios durante o período da 
viagem;  

 Responsabiliza-se por danos causados ao meio de transporte que o conduzirá durante 
a viagem; 

 Responsabiliza-se por danos causados as Pousadas Cepilho/da Rosa e ainda, 
submeter-se-á à política de convivência local; 

 Isenta a Faculdade Faculdade/SÃO MATEUS, sua Mantenedora, Representantes e 
Funcionários de qualquer responsabilidade na ocorrência de eventos extraordinários;   

 Assume qualquer ônus por taxa e serviços que por eles sejam solicitados; 

 Concorda em não receber nenhuma devolução de valores já pagos, em caso de 
desistência. Podendo, no entanto, transferir seu pacote para outro excursionista, 
avisando com antecedência, desde que este ocupe a vaga no dormitório designado 
no presente termo.  

 Respeite o horário de embarque e desembarque, não prejudicando o bom andamento 
da viagem. 

 Deverão obedecer a ordem de distribuição dos quartos oferecidos, trocas só serão 
aceitas com acordos entre os grupos desde que todos concordem e que em hipótese 
alguma haja prejuízo para qualquer integrante do grupo ou para a pousada.   
 
 
 
 

Estou ciente das condições para viagem adquirida e ratifico-as 

_________________________________________ 

Assinatura do excursionista 

_____________________________________________  

Coordenadora do Curso de Letras 
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ANEXO VI 

 

ROTEIRO FLIP 2014 

 

FLIP... Aí vamos nós! 

  

 Queridos alunos e acompanhantes , seguem orientações: 

 

 

1) Saída dia 01/08 (sexta-feira) às 6h30 - Faculdade 

 

6h30- Evitem atrasos!  Arrumação das malas no ônibus. Uma bagagem por passageiro. 

 

7h - Partiremos! Não haverá espera. 

 

2)Faremos uma parada de 15 min. para um LANCHE RÁPIDO, para não comprometer  o 

horário. 

 

3) 15h aproximadamente chegada em Trindade e algumas vans irão buscar  o grupo para 

chegarmos à Pousada Cepilho, O RESTANTE DO DIA É LIVRE! 
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4) Sábado a FLIP normalmente se inicia as 10:00h, os alunos poderão ir como preferirem, em 

frente a pousada há ponto de ônibus e vans, (verificar o preço no local), este dia se reserva 

para o aluno conhecer a FLIP e para apreciar a cidade. 

    Homenagem à Millôr Fernandeslôr Fernandes 

 

***AOS ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ESTA 

VISITA TÉCNICA COMPÕE 50 HORAS COMPLEMENTARES AS SUAS OBRIGAÇÕES, MAS 

SOMENTE PARA ALUNOS EM PRIMEIRA VISITA A FLIP,  ESTES DEVERÃO ENTREGAR 

RELATÓRIO PADRONIZADO A COORDENAÇÃO ATÉ 05/12/2014. 

  

5) Domingo pela manhã, livre !! -  Saída de Trindade às 14:00h, o ponto de encontro é em 

frente a Pousada Cepilho, chegada prevista em São Paulo (03/08) às 21h30  

 

*OBS: Não precisaremos levar lençóis, cobertores, toalhas e travesseiros, 

mas se desejarem poderão levar uma manta para o ônibus.  

Proibido levar as toalhas da pousada para a praia. 
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ANEXO VII 

 

Atividades de extensão 

Art. 13º. Serão consideradas como Atividades de Extensão as seguintes atividades:  

I – participação em eventos promovidos pela  FACULDADE - SÃO MATEUS, tais como 

congressos, semana cultural, jornada acadêmica ou palestras temáticas; 

II – participação na organização, coordenação e realização de cursos e/ou eventos, 

internos ou externos, de interesse da   FACULDADE - SÃO MATEUS; 

III – participação em viagens científicas e ou visitas técnicas; 

IV - participação de grupos de estudos relacionados ou não a projetos disciplinares ou 

interdisciplinares semestrais; 

V – participação em cursos de idiomas e informática em instituições reconhecidas, 

desde que comprovadas a frequência e aprovação mínima exigidas pelo curso, até o limite de 

horas da atividade complementar; 

VI – participação em disciplinas pertencentes a outros cursos superiores da Faculdade 

ou em outra instituição, desde que com aprovação prévia da FACULDADE em SÃO MATEUS.  
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ANEXO VIII 

 

 

NOTÍCIAS - MKT 
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SÃO MATEUS Faculdade visita a X FLIP 

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2012 

  

  

Entre 4 e 10 de julho últimos, ocorreu a X Edição da FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty. Ao todo, mais de 20 mil 

pessoas passaram pelo local e tiveram a oportunidade de presenciar debates e palestras com autores brasileiros e 

internacionais.  

  

Dentre estes milhares de fãs da leitura estiveram professores, coordenadores e alunos da Faculdade SÃO MATEUS de São 

Paulo – Faculdade. Liderados pela professora Elaine Cristina de Godoi, todos puderam crescer como seres humanos ao terem 

a oportunidade de acompanhar um dos mais importantes eventos literários de nosso país. 

  

A vida é feito de momentos, e quando podemos compartilhá-los com quem gostamos, eles se valorizam ainda mais, nos 

trazem alegria, nos motivam, nos inspiram a ir em busca de novos sonhos. A FLIP /2012 foi um desses grandes momentos, 

na qual compartilhamos alegrias, conhecimentos e nos motivamos para sonhar ainda mais. Trata-se de um evento 

diferenciado, que nos possibilita um conhecer literário, nos mostra as raízes do escrever, nos chama à cultura, nos faz 

pensar”, comentou a professora. 

http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/historia.asp
javascript:void(0)
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/missao.asp
javascript:void(0)
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/estrutura.asp
javascript:void(0)
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/infraestrutura.asp
javascript:void(0)
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Elaine Cristina comentou, também, sobre a contribuição que cada um dos que participaram da excursão poderá dar ao 

próximo. “O ser humano não é conhecido pelo que poderia fazer, mas sim pelo que faz. Podemos contribuir com nossas 

experiências, podemos aflorar nossos comportamentos a fim de nos melhorarmos como pessoa e como profissional. Espero 

que esta experiência tenha agregado a todos os participantes um grande diferencial em suas vidas, tornando-os ainda 

melhores”, concluiu.  

  

Em 2012 a FLIP homenageou o grande poeta Carlos Drummond de Andrade e lançou dois livros e um DVD comemorativo às 

suas dez edições. 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

   

SÃO MATEUS Solidária Biblioteca/ 

Publicações  

TV SÃO MATEUS Rádio SÃO MATEUS  Inclusão 

com Arte 

Projeto Ambiental EAD Notícias  Imprensa Trabalhe 

Conosco  

  

http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/uniespSolidaria.asp
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/biblioteca.asp
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/biblioteca.asp
http://www.uniesp.tv.br/
http://www.uniesp.edu.br/radio
http://www.inclusaocomarte.com.br/
http://www.inclusaocomarte.com.br/
http://www.uniesp.edu.br/projetocedro
http://www.uniesp.edu.br/ead
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/noticiasFiesiLista.asp
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/imprensa.asp
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/trabalheConosco.asp
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/trabalheConosco.asp
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/cpa.asp
javascript:void(0)
http://www.faculdadesantaizildinha.edu.br/manuaisPortarias.asp
http://www.uniesp.edu.br/admin/galeriaFotos/imagens/thumb/foto01.jpg768246.jpg
javascript:history.go(-1);
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 

fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/administracao/fac     -

campus--principal-administracao-sao-paulo-sp-bacharelado.shtml 
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A avaliação – uma pesquisa de opinião feita com professores e coordenadores de 

curso que emitem conceitos que permitem classificar os cursos em: 

 

Bons (três estrelas), muito bons (quatro estrelas) e excelentes (cinco estrelas) 

 


