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Resumo 

 
Esta dissertação teve por objetivo caracterizar o processo de desenvolvimento de 
competências profissionais em um curso de graduação em Administração ofertado por 
uma instituição de ensino superior (IES) privada em Belo Horizonte-MG. Com o intuito 
de preservar a identidade da IES que foi selecionada para este estudo utilizou-se a 
denominação Alfa. A escolha da instituição deveu-se à sua representatividade no 
cenário nacional e no contexto local. Trata-se de IES vinculada a grupo de forte 
expressão no campo educacional e cuja expansão tem sido notável em diversos 
estados do país. A pesquisa foi descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa, 
realizada pelo método estudo de caso. A coleta de dados envolveu análise de 
documentos, realização de entrevista com o coordenador do curso e dados coletados 
a partir da aplicação de questionário. Foram obtidos 106 questionários respondidos 
por discentes matriculados no 5º, 6° e 7º períodos do curso. O referido instrumento 
baseou-se na estrutura utilizada por Sant’Anna (2012). O tratamento de dados 
envolveu procedimentos analíticos qualitativos e quantitativos. Os resultados da 
pesquisa evidenciaram que o processo de desenvolvimento de competências, 
promovido pela instituição, tem sido recebido de forma satisfatória por parte dos 
acadêmicos e que as competências estão em sintonia com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais estabelecidas para o curso de Administração. Contudo, a pesquisa 
sinalizou a necessidade da IES Alfa estimular a efetiva participação dos docentes e 
das unidades regionais na construção de um currículo adaptado às demandas locais.  
 
Palavras-chave: Competências Profissionais. Discentes. Curso de Administração. 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Educação Superior. 
 
 
 



 

Abstract 
 

This dissertation aimed to characterize the process of professional competencies 
development in an undergraduate degree in Business Administration, offered by a 
private HEI in Belo Horizonte - MG. The name Alpha used in order to preserve the 
identity of that HEI, which selected for its representativeness in the national scenario 
and in the local context. It is a HEI linked to the group of strong expression in the 
educational field and whose expansion has been remarkable in several states of the 
country. The descriptive research of qualitative and quantitative nature performed by 
the Case Study method. Data collection involved document analysis, interview with the 
Course Coordinator and questionnaire application. We obtained 106 questionnaires 
answered by students enrolled in the 5th, 6th and 7th periods of the course. This 
instrument based on the structure used by Sant'Anna (2012). Data processing involved 
qualitative and quantitative analytical procedures. The research results showed that 
the process of competence development, promoted by the Institution, has satisfactorily 
viewed by academics and that the competencies are in line with the National 
Curriculum Guidelines established for the Administration course. However, the 
research signaled the need for HEI Alpha to stimulate the effective participation of 
teachers and regional units in the construction of a curriculum adapted to local 
demands. 
 
Keywords: Competencies. Students. Administration course. National Curriculum 
Guidelines. High Education. 
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1 Introdução  

 

Com as transformações no mundo do trabalho, impulsionadas pela inserção do Brasil 

na globalização produtiva iniciada nos anos 1990, mais exigências por qualificação da 

força de trabalho foram impostas, assumindo caráter de competências gerais em 

substituição às habilidades manuais. Assim sendo, a qualificação para o mundo do 

trabalho, atualmente, está amparada em um conjunto de habilidades cognitivas, 

padrões comportamentais e traços de personalidade, levando as pessoas a deixarem 

de ser encaradas puramente como “mão de obra”, passando a “cérebro de obra” 

(Fleury & Felury, 2001; Gílio, 2000; Oliveira, 2004). 

 

A transição do mundo do trabalho, da organização industrial-técnico-funcional para a 

sociedade do conhecimento e da informação, gera desafios para a gestão de pessoas 

nas organizações. Entre esses desafios sobressai-se a necessidade de integrar a 

gestão de pessoas à estratégia do negócio e de enxergar os empregados pelo seu 

valor agregado, constituído como um importante diferencial competitivo (Teixeira, 

Silveira, Bastos Neto & Oliveira, 2010; Ulrich, 1998). 

 

Nesse contexto de efetivas mudanças nas organizações, a necessidade de 

participação mais ativa e de comprometimento dos trabalhadores torna-se 

fundamental, exigindo o desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes, ou seja, o desenvolvimento de novas competências (Bitencourt & Klein, 

2007; Dutra, 2007).  

 

Uma das práticas que vêm sendo utilizadas pelas organizações para a gestão 

estratégica de pessoas é a gestão por competências, entendida como parte de um 

sistema maior da gestão. Trata-se de um processo contínuo que toma como ponto de 

partida a estratégia da empresa para estabelecer políticas e práticas de gestão de 

pessoas, tais como recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira, 

avaliação de desempenho, entre outras. Foca as competências necessárias para o 

atingimento dos objetivos da empresa e para sua diferenciação no mercado (Brandão 

& Guimarães, 2001; Fernandes & Comini, 2008). Como destaca Gramigna (2007), a 
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gestão por competências é um conjunto de ferramentas, instrumentos e processos 

metodológicos que são voltados para a gestão estratégica de pessoas.  

 

O conceito de competências reflete modificações na concepção de trabalho, antes 

vista simplesmente como o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, 

e agora como o prolongamento direto das competências intrínsecas ao indivíduo 

mobilizadas para atender a uma situação profissional mutável e complexa, 

redesenhando as rotinas do cargo ou função de trabalho (Fleury & Fleury, 2001). O 

termo competência pode ser entendido como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHA) necessárias para o atingimento dos resultados 

organizacionais esperados, bem como para a satisfação do indivíduo (Dutra, Hipólito 

& Silva, 2000). A competência, intrínseca ao indivíduo e ligada à natureza humana 

(Boyatzis, 1982), advém da integração da formação pessoal, educacional e 

profissional do indivíduo (Le Boterf, 2003). Fleury & Fleury (2001) destacam que as 

competências devem agregar valor econômico às organizações e valor social ao 

indivíduo. Sua noção aparece associada a verbos como: saber agir, mobilizar 

recursos, integrar saberes múltiplo e complexos, saber aprender, saber se engajar, 

assumir responsabilidades e ter visão estratégica. 

 

No Brasil, concomitantemente ao desenvolvimento dessa prática nas organizações, 

na área educacional a formação por competências, ou a pedagogia da competência, 

teve sua origem na década de 1970, em um movimento denominado “Ensino Baseado 

em Competências”. É calcada em princípios pedagógicos enunciados por outros 

modelos, como a pedagogia ativa, que atribui ao aluno o papel de sujeito responsável 

por sua aprendizagem, e a pedagogia diferenciada, que direciona seu foco para a 

aprendizagem em vez do ensino. Esse modelo também trata o aluno como sujeito da 

aprendizagem, considerando sua experiência de vida e o seu estoque de 

conhecimento e competências construídos ao longo de sua formação pessoal e 

profissional. Assim, no modelo de formação por competências, o objetivo é integrar 

educação e trabalho, na tentativa de responder às demandas contemporâneas 

(Siqueira & Nunes, 2011). 

 

Com base nas exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394/96, do Ministério da Educação (MEC), foram estabelecidas 
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orientações, diretrizes, parâmetros e referenciais curriculares para todos os níveis da 

educação nacional. Por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), foram 

propostas alterações no planejamento curricular dos cursos de graduação, 

estipulando o dever de desenvolver nos acadêmicos competências e habilidades que 

lhes possibilitassem condições de inserção e manutenção no mercado de trabalho. 

Tais exigências visaram propor às Instituições de Ensino Superior (IES) a preparação 

do cidadão para a sociedade atual, demandando dos docentes mudança de postura, 

passando de fornecedor de informações a mediador e construtor de competências em 

interação com os acadêmicos (Sant’Anna, Sarsur, Nunes & Cançado, 2017). 

 

Atualmente, em um cenário extremamente competitivo, as IES estão revendo seus 

projetos pedagógicos, buscando responder tanto especificações estabelecidas pelo 

MEC como às demandas das empresas por profissionais qualificados para atuarem 

no complexo mercado de trabalho. Nesse sentido, a matriz curricular passa a ser o 

elemento fundamental a nortear todo o processo de formação acadêmica e 

profissional.  

 

Nesse âmbito, as IES particulares enfrentam um desafio, tendo em vista que houve 

queda na demanda em decorrência da situação financeira e econômica do país. 

Nesse sentido, faz-se necessário compreender como essas IES estruturam o 

processo de desenvolvimento de competências por meio de matrizes curriculares e 

processos de ensino-aprendizagem, para garantir e alçar a patamares maiores no 

ensino de qualidade, com o intuito de se manterem no mercado. Essa reflexão torna-

se especialmente relevante em relação ao curso de graduação em Administração, que 

objetiva a formação de gestores para atuarem em contextos de concorrência e 

competitividade. O presente trabalho vem contribuir com o debate por meio da 

seguinte questão de partida: como uma IES privada modela o processo de 

desenvolvimento de competências profissionais em um curso de graduação em 

Administração? 

 

A partir da questão geradora, realizou-se pesquisa orientada para o seguinte objetivo 

geral: caracterizar o processo de desenvolvimento de competências profissionais em 

um curso de graduação em Administração, ofertado por uma IES privada em Belo 

Horizonte-MG. 
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Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

a) Descrever a IES Alfa e o curso de Administração. 

b) Identificar em que medida as competências estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais estão presentes no projeto pedagógico de curso.  

c) Identificar a ótica dos acadêmicos acerca das competências desenvolvidas 

durante o curso, a partir da estrutura utilizada por Sant’Anna (2012). 

 

O estudo descritivo de natureza qualitativa e quantitativa foi realizado pelo método 

estudo de caso na IES Alfa, que representa locus privilegiado para a pesquisa de 

campo desta dissertação. O curso de graduação em Administração da referida 

instituição está estruturado em quatro anos, nos turnos manhã e noite, contando com 

o total de 448 acadêmicos. 

 

A coleta de dados envolveu análise de documentos, realização de entrevista com o 

coordenador do curso e aplicação de questionário. Foram obtidos 106 questionários 

respondidos por discentes matriculados no 5º, 6° e 7º períodos do curso. O referido 

instrumento baseou-se na estrutura de inquérito utilizada por Sant’Anna (2012). Para 

a análise dos dados quantitativos foram empregadas técnicas estatísticas, descritiva 

e multivariada, com utilização do aplicativo Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). Os dados qualitativos complementaram as análises dos dados quantitativos. 

 

Esta pesquisa justifica-se por diversas razões. Busca realizada em abril de 2019, na 

base de dados da plataforma Scientific Periodicals Eletronic Library (SPELL), no 

período de 2000 a 2019, utilizando-se a palavra competências no título, obteve 542 

artigos; utilizando-se a palavra-chave competências, retornaram 218 artigos. Usando-

se esse mesmo período, buscaram-se no título as palavras competências e ensino 

superior e foram encontrados 14 artigos; e como palavras-chave, somente dois 

artigos. Com as palavras competências e administração no título, retornaram 18 

artigos; e como palavras-chave, retornaram três artigos. Esses resultados indicaram 

que a academia brasileira vem pesquisando e publicando sobre o tema competências; 

de forma mais focada no tema competências no ensino superior e, mais 

especificamente, no curso de Administração. Os resultados indicaram certa 
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preocupação dos pesquisadores sobre o tema, merecendo ainda mais 

aprofundamento. 

 

Estudos anteriores realizados por Bitencourt e Klein (2007), Godoy e Forte (2007), 

Godoy e Antonello (2009), Nunes (2007), Nunes, Patrus-Pena e Dantas (2011), Regio 

(2011) e Regio, Schuchu Jr., Gomes e Kneipp (2014) já discutiram essa temática em 

IES privadas. O presente estudo procura contribuir para o debate. 

 

Considera-se que os resultados da pesquisa poderão contribuir para a IES Alfa. Deve-

se mencionar que o curso foi implantado no ano de 2016 e que, portanto, consiste em 

curso relativamente novo, que ainda não entregou à sociedade sua primeira turma de 

formandos. O processo investigativo poderá revelar aspectos que auxiliem o 

diagnóstico institucional e sirvam de base para ações com foco na potencialização da 

efetividade da IES Alfa, contribuindo para o entendimento da relevância da questão 

das competências no ensino superior, frente às novas demandas do mercado de 

trabalho. Outra justificativa refere-se à contribuição da pesquisa na formação da 

autora desta dissertação como pesquisadora. 

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada Gestão em 

Organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações do 

curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

(FPL). Ela integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento 

Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em 

Administração da FPL. 

 

Em relação à estrutura, esta pesquisa contempla o capítulo introdutório, que versa 

sobre o tema, contextualização, problema, objetivos e justificativas da pesquisa. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico, discutindo a questão das 

competências no contexto das organizações empresariais, no campo da Educação e 

na graduação em Administração. O terceiro capítulo descreve os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa com base na caracterização da pesquisa, 

população e amostra, técnica de coleta e de análise de dados. O capítulo quarto relata 
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a análise de dados e os resultados obtidos. Finalmente, no capítulo quinto têm-se as 

considerações finais, seguidas das referências. 
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2  Referencial Teórico 

 

Este capítulo está dividido em três seções: a primeira faz uma abordagem sobre 

competência nas organizações; a segunda, sobre os conceitos de competências 

aplicados ao ensino; por fim, a última seção, trata das competências no campo da 

graduação em Administração. 

 

2.1 Competências nas organizações  

 

As organizações vêm implantando modificações na forma de gerir seus empregados, 

motivadas pela inadequação dos antigos modelos de gestão de pessoas, baseados 

no paradigma tayloristas-fordistas. Tais modelos, desenvolvidos pela escola de 

Administração Científica, têm como foco mediar o relacionamento entre empresas e 

pessoas, com base no controle e fragmentação das tarefas. Devido às fortes pressões 

provenientes da sinergia entre o ambiente organizacional e as pessoas, a partir da 

década de 1960, consolidando-se no início dos anos 1980, observou-se a falência das 

tradicionais abordagens da gestão de pessoas (Dutra, 2007). 

 

O processo de globalização, o surgimento de novos paradigmas na administração, os 

impactos provocados pelas questões ecológicas, alinhados à nova era da informação, 

têm provocado transformações em escala global no atual cenário político, social e 

econômico mundial (Crawford, 1994). Tais transformações têm impactado as relações 

comerciais no mercado competitivo, estimulando o desenvolvimento de parcerias e 

cooperação entre fornecedores e concorrentes, motivadas pelas exigências de maior 

valor agregado em seus produtos e serviços entregues aos clientes e consumidores. 

A globalização produtiva tem exigido novas formas de relações de trabalho, 

impulsionadas pela instabilidade dos mercados e o acirramento da concorrência, 

impondo às empresas flexibilização da produção compatível com as demandas, o que 

leva as organizações a requererem mais autonomia para a utilização da força de 

trabalho, reivindicando do Estado a redução das restrições legais e políticas e a 

ampliação da qualificação da mão de obra (Dutra, 2007; Luz, 2001, Oltramari, Paula 

& Ferraz, 2014; Sarsur, 2007). 
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A necessidade constante das organizações em manterem os seus diferenciais 

competitivos, em estimularem a descentralização do processo decisório e em 

ampliarem o comprometimento das pessoas com os objetivos e estratégias 

organizacionais desencadeou pressão no ambiente interno, exigindo dos 

trabalhadores mais autonomia e iniciativa, contrapondo-se ao modelo até então 

exigido de obediência e submissão. Nesse ambiente instável, em um cenário 

organizacional cada vez mais complexo, aumenta a exigência de qualificação do 

trabalhador, impondo-se a atualização constante de suas competências, 

materializadas pelo seu nível de informação e de entregas, a partir da mobilização de 

seu estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes, constituindo novas 

competências (Corimi, Konuma & Santos, 2008; Dutra, 2007; Fernandes & Comini, 

2008). 

 

O termo competência tem dado margem a várias interpretações, ao longo dos últimos 

30 anos (Dutra et al., 2000). O tema tem origem, durante os anos de 1970 e 1980, nos 

trabalhos de alguns autores, em sua maioria norte-americanos. Dutra et al. (2000) 

destacam como principais expoentes McClelland e Dailey (1972), Boyatzis (1982) e 

Spencer & Spencer (1993). Tais autores consideram competência como “o conjunto 

de qualificações ou características preconizáveis, que permitem a alguma pessoa ter 

desempenho superior em certo trabalho ou situação (Dutra et al., 2000, p. 162). 

 

Outros pensadores europeus, durante os anos de 1980 e 1990, também contribuíram 

para desenvolver o conceito de competência (Dutra et al., 2000).  Entre os autores de 

origem francesa, destacam-se os trabalhos de Le Boterf (2003) e de Zarifian (2001). 

O primeiro define competência como a mobilização de recursos (saber-fazer, 

aptidões, experiências, etc.), articulada a partir de três eixos: o pessoal (querer fazer), 

o de formação (saber fazer) e o profissional (poder fazer); competência refere-se a 

colocar em prática o que se sabe em determinada configuração de trabalho. Zarifian 

(2001) associa competência à iniciativa e à responsabilidade do indivíduo frente às 

situações de sua profissão. Competência não se refere às tarefas rotineiras ou à 

execução de tarefas na organização, mas sim a respostas diferenciadas, a partir da 

aprendizagem, construída por meio de um percurso educativo e profissional, de 

experiências, especializações e conhecimentos. Já a abordagem inglesa enfatiza os 

aspectos ligados ao desempenho requerido pelas organizações produtivas, visando à 
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entrega do indivíduo para a organização ou o seu resultado. Está voltada para a 

definição de tarefas e de descritores de resultados ou desempenho, elemento que 

materializa, de fato, as competências (Luz, 2001).  

 

Portanto, a discussão sobre competências pode ser entendida a partir dessas três 

abordagens: americana, britânica e francesa. A abordagem americana entende 

competência como conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) utilizados pelo 

trabalhador para desenvolver uma atividade. Já a abordagem francesa constrói o 

conceito de competência a partir do processo de aprendizagem e acúmulo de 

experiências. Para a abordagem britânica, a competência toma como referência o 

mercado de trabalho e os aspectos do desempenho requerido pelas organizações. 

 

As abordagens sobre competências são também discutidas em diferentes níveis de 

análise, focando ora o coletivo ora o individual. Elas podem ser caracterizadas como 

organizacionais e individuais, vinculando-se às organizações e às pessoas. Para a 

empresa incrementar seu patrimônio e resultados e para obter vantagem competitiva 

no mercado, ela depende das competências das pessoas, aplicadas ao desempenho 

de suas funções. Empresas e pessoas estão em um processo contínuo de troca de 

competências, sendo fundamental que as empresas ofereçam recursos (humanos e 

materiais) para as pessoas trabalharem e se desenvolverem, levando-as a 

contribuírem para os seus resultados organizacionais (Brandão & Guimarães, 2001; 

Dutra, 2007; Ruas, Antonello & Boff, 2005). 

 

Uma contribuição para os estudos sobre competências, com raízes na economia e 

administração, é a Resource Based View (RBV - visão da firma baseada em recursos). 

Contrapondo-se às teorias de estratégia, que focam variáveis do ambiente e do 

mercado, a RBV sugere que a principal fonte de vantagem competitiva da empresa 

concentra-se na aplicação de seus recursos internos, como fonte de diferenciação e 

de vantagem competitiva, atribuindo ênfase, portanto, ao potencial humano e à 

aprendizagem. Dessa forma, a gestão dos recursos humanos da empresa pode 

mobilizar competências que contribuam para a busca de vantagem competitiva 

sustentável (Lima, 2013). 

Estudos sobre competências organizacionais foram fomentados no final dos anos de 

1980, a partir da publicação do artigo de Prahalad e Hamel (1990) - The core 
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competence of the corporation (A competência essencial da corporação) - pela 

Harvard Business Review (Fleury & Fleury, 2004). O debate sobre competências 

essenciais da organização (ou core competences) deu significativa contribuição para 

o entendimento das competências organizacionais. Para se constituírem como 

vantagem competitiva, as competências essenciais devem: oferecer reais benefícios 

aos consumidores, serem difíceis de copiar e de imitar e permitir acesso a diferentes 

mercados. A competência essencial pode ser entendida como a capacidade de 

combinar, misturar e integrar recursos em produtos e serviços. A partir da identificação 

de suas competências essenciais, a empresa pode identificar suas competências 

organizacionais inerentes à coletividade e associadas às suas próprias atividades e 

desempenho (Fleury & Fleury, 2004; Prahalad & Hamel, 1990; Ruas et al., 2005). 

 

As competências organizacionais são constituídas por meio da partilha do 

aprendizado coletivo, contemplando a combinação de tecnologias, conhecimentos, 

informações e saberes. A maneira como a empresa organiza seus recursos ou 

competências (físicos, financeiros, ativos intangíveis, pessoas e outros), atrelando-os 

às competências essenciais, pode gerar vantagem competitiva, lucratividade e 

perenidade. As empresas desenvolvem suas competências organizacionais quando 

conseguem alinhar seus objetivos às estratégias competitivas (competências 

essenciais), quando a formulação da estratégia e a formação de competências 

constituem um círculo que se retroalimenta, associado ao processo de aprendizagem, 

operacionalizado pelas pessoas. É imprescindível que haja uma relação entre 

competência organizacional e individual, uma vez que é a pessoa que produzirá e 

posteriormente entregará o resultado para que os objetivos da organização sejam 

atendidos (Bitencourt, 2004; Dutra, 2007; Fleury & Fleury, 2008).  

 

Existe uma relação íntima entre competências organizacionais e individuais. O 

estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à reflexão sobre 

as competências organizacionais, uma vez que é mútua a influência de umas e de 

outras (Dutra, 2007). 

 

Conforme Sant’Anna (2012), as organizações devem se adaptar e adequar 

constantemente ao meio no qual estão inseridas. Essas adaptações devem ter como 

foco a criação e o desenvolvimento de suas competências, visando à manutenção da 
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competitividade empresarial. As alterações caracterizam-se, atualmente, pela alta 

velocidade e pela quantidade com que ocorrem, tanto no meio em que as 

organizações estão inseridas quanto nas próprias empresas. 

 

A organização deve estar aberta ao aprendizado, para se manter presente para 

“enfrentar os desafios globais, como a capacidade de gerenciar as mudanças, de 

mobilizar pessoas, de tomar decisões ágeis e assertivas, de gerir recursos e 

processos de forma a obter vantagem competitiva” (Bitencourt & Klein, 2007, p. 1). 

Essa é a conjuntura na qual as empresas vêm usando as competências, chamadas 

de organizacionais, descritas por (Carbone, Brandão, Leite, & Vilhena, 2009) como 

capacidades produzidas pelo aprendizado em grupo, no qual o conhecimento é 

compartilhado e reproduzido. 

 

A competência, em âmbito organizacional, utiliza, integra e mobiliza conhecimentos 

relevantes à solução de problemas organizacionais, associando as competências 

individuais às organizacionais.  

 

Para Hamel e Prahalad (1995), a estratégia empresarial só pode ser considerada 

como eficaz se resultar em uma vantagem competitiva, cujo fundamento está nas 

competências organizacionais da empresa. Segundo os autores, para que uma 

competência seja considerada essencial, ela deve acrescentar valor às percepções 

dos clientes, oferecendo-lhes um benefício fundamental, diferenciar a organização 

entre os concorrentes e contribuir para a expansão da organização no futuro. 

 

De acordo com Carbone, Brandão, Leite & Vilhena (2009), cabe aos gestores 

prepararem as suas organizações para serem agentes de mudanças nos mercados 

em que estão inseridas, pois gerenciar a mudança significa capacitar todos os 

recursos necessários para que, da forma menos traumática possível, possam 

desenvolver estratégias, conhecimentos, habilidades e atitudes que levem os clientes 

ou consumidores a optarem por adquirir serviços ou produtos da organização em 

detrimento da concorrência.  

Fleury & Fleury (2001, p. 34) afirmam que as competências organizacionais consistem 

em “competências associadas às atividades-meio e às atividades-fim”. Já Hamel e 

Prahalad (1995, p. 229) as descrevem como “o conjunto de habilidades e tecnologias 
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que habilitam uma companhia a proporcionar um benefício particular aos clientes”. 

Para esses autores, as competências essenciais são inerentes às organizações e 

devem ser coletivas - serem percebidas em toda a organização, pois consistem em 

diretrizes estratégicas que conduzirão o futuro da empresa. 

 

As competências organizacionais estão, segundo Ruas et al. (2005), divididas em 

básicas e seletivas. As competências organizacionais básicas, de acordo com 

Carbone et al. (2009), são aquelas percebidas em toda a organização e que 

contribuem para a sua sobrevivência, independentemente de sua posição no 

mercado. Já as competências organizacionais seletivas citam que, além de garantirem 

a sobrevivência da organização, resultam em uma diferenciação perante os 

concorrentes, caracterizada pela liderança, inovação ou pioneirismo. 

 

Considerando a abordagem norte-americana, o conceito de competência individual 

está fundamentado nas três dimensões do CHA, envolvendo aspectos técnicos, 

sociais e comportamentais relacionados ao trabalho. Segundo McClelland e Dailley 

(1972) e Durand (1997), como citados em Sant’Anna (2002), o CHA refere-se a:  

 

a) Conhecimento (saber) que o indivíduo precisa ter para saber o que tem que ser 

realizado; esses conhecimentos são adquiridos no decorrer da vida, nas 

escolas, universidades, cursos; 

b) habilidade (saber fazer) é a capacidade de realizar determinada tarefa, física 

ou mental, a sabedoria necessária à execução do trabalho ou da ação que se 

espera;  

c) atitude (querer fazer) é comportamento frente a situações do nosso cotidiano e 

das tarefas que desenvolvemos no nosso dia a dia. 

 

Dutra (2007) avança na conceituação, argumentando entender competências como 

CHA é pouco instrumental, pois conhecimentos, habilidades e atitudes não garantem 

que empregado os aplicará no trabalho e que a empresa poderá se beneficiar. Ele 

incorpora então ao conceito de competência a capacidade de entrega, a complexidade 

e o espaço ocupacional.  
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O conceito de entrega está relacionado ao resultado do desempenho do empregado, 

a partir da forma como ele aplica e utiliza seus conhecimentos e habilidades, bem 

como em relação à sua atitude no trabalho. Refere-se, portanto, à contribuição real do 

indivíduo para o resultado para a empresa. O grau de diferenciação da entrega tem 

relação com o nível de complexidade. A medida da agregação de valor à organização, 

antes medida pelo cargo ou nível hierárquico, passa a vincular-se ao desempenho e 

desenvolvimento do trabalhador - quanto mais alto o grau de abstração e de 

responsabilidades, maior o grau de diferenciação e de complexidade. A complexidade 

é uma característica intrínseca a determinada realidade de trabalho, em nível de 

exigência imposto pela situação, em articulação com o repertório de CHA de 

determinada pessoa. O espaço que a organização disponibiliza para o indivíduo 

exercer suas atividades influencia sua competência. Esse espaço abrange o conjunto 

de atribuições e responsabilidades assumidas por uma pessoa. Assim, demandas da 

organização demarcam os limites para o exercício da competência individual (Dutra, 

2007). 

 

Também a abordagem francesa faz uma crítica ao CHA, relacionando competência à 

aprendizagem e argumentando que possuir conhecimentos, habilidades e atitudes 

não significa ser competente, uma vez que o empregado pode conhecer técnicas ou 

regras, porém não saber ou não querer aplicá-las no momento oportuno (Perrenoud, 

1999). Considerando a definição de competência de Zarifian (2001, p. 139) como “a 

tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade do indivíduo sobre problemas e 

eventos que ele enfrenta em situações profissionais”, observa-se que competência 

não está relacionada somente à execução de tarefas na empresa, mas sim a 

respostas diferenciadas, a partir da aprendizagem. Le Boterf (2003) complementa, 

entendendo competência como sinônimo de saber agir e executar aquilo que se tem 

de conhecimento, em determinada situação, como resultado da interação de três 

eixos: formação pessoal, formação educacional e experiência profissional.  

 

Incorporando os conceitos da corrente francesa às pesquisas realizadas no Brasil, 

Fleury e Fleury (2001, p. 188) definem competência como “um saber agir responsável 

e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e ao indivíduo”. 
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Discussão sobre competências, no campo da Educação, possibilita reflexões no 

âmbito da formação. Nessa abordagem, as funções de docente e discente se 

modificam, sendo que o professor fica designado para não só transmitir 

conhecimentos, mas especialmente desenvolver competências (Nunes et al., 2011). 

 

Considerando o objeto de estudo desta dissertação, a próxima seção recupera 

aspectos importantes sobre “competências” e ensino. 

 

2.2 Competências docentes e ensino 

 

Esta dissertação teve por objetivo caracterizar o processo de desenvolvimento de 

competências profissionais em um curso de graduação em Administração, ofertado 

por uma IES privada em Belo Horizonte-MG. Considerando a natureza da pesquisa 

realizada, esta seção favorece a compreensão acerca da relação entre competências 

e ensino. Para tanto, resgata contribuições de autores que ampliam o nível de 

compreensão sobre a relevância dos docentes no processo de ensino e trata, mais 

especificamente, das competências no ensino de Administração. 

 

2.2.1 Atuação docente: considerações necessárias 

 

Piaget (1998, p. 129) afirmou que as reformas no ensino dependem da qualidade e 

quantidade de professores e que as novas abordagens e metodologias dependem de 

os professores as incorporarem até traduzi-las em realizações. Nesse sentido, torna-

se necessário oferecer uma formação continuada ao professor, para facilitar o seu 

aperfeiçoamento profissional e atualização. Nóvoa (1997) referenda tal ideia ao 

comentar que o centro das preocupações em termos educacionais é o professor e sua 

formação. 

 

O verdadeiro aprendizado do professor inicia-se após o término de seus estudos na 

instituição de ensino superior e consequente ingresso no mercado de trabalho, 

atuando nas escolas. De acordo com Freire (1999), ensinar é oportunizar o saber, 

fazer com que o aluno compreenda o que se passa à sua volta e que aprenda com 

isso. Há estreita relação entre a escola e a formação continuada do professor. A 

escola é um marcante incentivo à formação do docente. Por isso, deve haver a 
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preocupação em oferecer aos professores a ampliação de seus interesses e 

conhecimentos. Nesse sentido, o papel da escola é permitir aos professores 

apropriarem-se de seus processos de formação. 

  

O desenvolvimento profissional dos professores deve estar articulado com a escola e 

seus projetos, que, por sua vez, deve garantir formação continuada para professores, 

relativas à sua área educacional. A formação não pode constituir-se isoladamente. No 

processo educacional, a formação continuada não deve ser vista como uma função 

exclusiva do professor. É importante que a escola promova essa formação, incentive 

seus professores a frequentarem cursos e possibilite a sua participação para que 

todos estejam atualizados e possam refletir sobre a sua prática (Nóvoa, 1997). 

 

O professor não vem tendo uma formação acadêmica específica e isso acarreta danos 

à formação do educando. Formar significa não somente saber ministrar conteúdos, 

mas também estimular a reflexão, a crítica e o aprendizado do educando. Contudo, 

se o professor não partir da realidade de uma especificidade diferenciada, ele não se 

constituirá em um profissional que contemple competências e saberes necessários à 

prática fundamental dos acadêmicos e se tornará o seu limite (Arroyo, 2000).  

 

Tem-se que a formação profissional tem como finalidade a construção de capacidades 

necessárias a um professor que pensa sobre a sua prática, que tem a consciência de 

seu papel, que toma decisões pedagógicas em busca da construção de sua 

autonomia e dos conhecimentos necessários para o avanço qualitativo da 

aprendizagem e o sucesso de seus acadêmicos (Nóvoa, 1997). Dessa forma, a 

formação continuada não se dá apenas por decisão individual. A formação é parte 

integrante e intrínseca do processo educacional e está presente nas ações do 

professor. A prática docente não pode ser construída apenas individualmente, mas 

sim no contexto coletivo de forma própria, concreta e intencional, de maneira a levar 

professor e acadêmicos a atuarem na realidade, transformando-a. É no processo de 

reflexão sobre a prática que o professor analisa sua ação de forma ativa, tomando 

consciência de seu procedimento, e estabelece a relação entre a teoria e a prática 

(Araújo, 2011). 
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Os educadores saem da faculdade atualizados no domínio dos conhecimentos de 

cada área e, aos poucos, descobrem que a docência está condicionada pelas 

estruturas e processos nos quais ela acontece (Arroyo, 2000, p. 110). Conforme Freire 

(1999), ensinar não é só transmitir conhecimento, trata-se de mediar, oportunizar ao 

aluno descobrir, tendo como base sua vivência. O bom educador deve incentivar o 

aluno a aprender, a conhecer e a encontrar a sabedoria.  

 

Com base nessas reflexões, Nóvoa (1997) considera a formação como um processo 

permanente integrado no dia a dia dos professores, constituindo-se também em um 

novo conceito de instituição escolar, em numa dupla perspectiva organizativa e 

curricular. Na perspectiva curricular introduz-se a defesa da autonomia das equipes 

docentes para determinar o que, como e quando ensinar, promovendo novas 

concepções acerca do professor e da atividade docente. Define, assim, uma 

territorialidade própria em que a autonomia, a responsabilidade e a identidade do 

professor demarcam novos tempos e espaços. O desenvolvimento do professor e da 

escola está relacionado de modo recíproco. Desse modo, Araújo (2011) ressalta que 

o professor não pode negar sua participação nesse processo, pois a formação 

relaciona-se com outras áreas do saber e atualmente está presente nos debates 

educacionais, pois o que se questiona é a qualidade da educação. Nessa linha, o 

professor precisa entender o que é e como funciona o processo educacional para 

desempenhar um bom trabalho, principalmente saber conduzir o aluno nesse 

processo.  

 

Um referencial de formação profissional é em geral muito amplo e se presta a vários 

tipos de interpretação. De acordo com Nóvoa (1997, p. 54), “a formação de 

professores não tem um conceito unívoco, [...] concebe-a como um continuum”. 

Entende-se que os termos “formação permanente” e “continuada” podem ser 

considerados similares, pois pontuam como eixo central a pesquisa em educação e 

valorizam o conhecimento do professor. E em um processo interativo, reflexivo, 

buscam contribuir para uma análise do próprio fazer docente. 

Para a formação do docente, ressalta-se a importância de cursos de aperfeiçoamento 

em nível de pós-graduação, o que constitui apenas a base inicial de todo educador. É 

necessário entender a formação do docente como um processo constante, que deve 

durar a vida inteira, uma vez que a formação continuada acontece ao longo da carreira 
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do docente. Para que isso ocorra, deve haver uma lógica favorável de condições de 

trabalho e de valorização de uma dimensão formadora. Por isso, a formação deve 

acontecer dentro e fora da escola. Não existe uma maneira neutra de realizar esse 

processo, porque a própria identificação da formação supõe opções teóricas e 

práticas. Portanto, certa arbitrariedade na representação do ofício de professor, tendo 

em vista o enriquecimento da prática pedagógica e a consequente melhoria da 

qualidade de ensino (Araújo, 2011). Assim sendo, a formação continuada do 

professor, em uma perspectiva de ação-reflexão, pode apresentar uma possibilidade 

de melhoria no ensino. Contudo, ela deve ser amparada por um programa de projetos 

que envolva reformas mais amplas no meio educacional e a criação de grupos de 

professores pesquisadores dentro da escola (Nunes & Patrus-Pena, 2011). 

 

Conforme afirma Perrenoud (2000), a profissão do professor muda conforme adquire 

experiências de vida e no trabalho com outros profissionais e com a descoberta de 

novas formas didáticas. O mundo profissional atual exige professores flexíveis, 

competentes, que sejam diplomados e que ampliem suas competências. Nesse 

processo educativo de caráter crítico-reflexivo, o docente assume outra atitude, 

forjada de outro tipo de formação, mais crítica, reflexiva e orientada pela e para a 

responsabilidade social. Assim, o docente deixa de ser um transmissor de conteúdos 

acríticos e definidos por especialistas externos, para assumir uma atitude de 

problematizador e mediador no processo ensino-aprendizagem sem, no entanto, 

perder sua autoridade, tampouco a responsabilidade com a competência técnica em 

sua área do conhecimento (Freire, 1999). 

 

Perrenoud (2000) refere-se à noção de competência como a habilidade de 

movimentar múltiplos talentos cognitivos para lidar com várias circunstâncias. A 

questão da competência para ensinar está ligada a apreciações de campos e eventos, 

sendo necessário edificar opiniões e princípios difíceis, a exemplo de aperfeiçoar e 

tutelar. 

Toda ação educativa ocorrida na escola tem como pedra fundamental o 

relacionamento entre professor e aluno. Este, muitas vezes, permeado pelo respeito 

e pela simpatia recíproca, desenvolve a afetividade, auxiliando na construção do eu 

do educando. O professor que procura manter a qualidade na relação afetiva com o 

aluno sabe que sua tarefa vai além da simples transmissão de conhecimento. 
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Piaget (1998) entende que o afeto desempenha papel essencial no funcionamento da 

inteligência. Sem afeto não há interesse nem necessidade nem motivação e, 

consequentemente, perguntas ou problemas nunca serão expostos e não há 

inteligência. A afetividade é atribuída como uma condição inevitável na construção da 

inteligência, mas também não é suficiente. Piaget define a afetividade como todos os 

movimentos mentais conscientes e inconscientes não racionais (razão), sendo o afeto 

um elemento indiferenciado do domínio da afetividade. Considera que o afeto é uma 

importante energia para o desenvolvimento cognitivo, influindo na construção do 

conhecimento de forma essencial. 

 

(La Taille, 1992, pp. 72-73) considera essa condição incompleta, afirmando que “[...] 

Piaget nos fornece a condição necessária ao desenvolvimento da moral autônoma, 

mas não a condição suficiente, [...], mas falta justamente a recíproca, ou seja, como a 

afetividade torna o respeito mútuo possível [...]”. 

 

Oliveira (1992, p. 76) destaca que para Vygotsky “[...] os processos pelos quais o afeto 

e o intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-relações e 

influências mútuas”. A separação entre o afeto e o intelecto para Vygotsky “[...] é uma 

das principais deficiências da psicologia tradicional [...]”. 

 

As emoções exercem papel preponderante no desenvolvimento da pessoa, pois é por 

meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades, mas isso é pouco 

incentivado pelos modelos tradicionais de ensino. As emoções possibilitam 

transformações fisiológicas que revelam traços importantes de caráter e 

personalidade das crianças (Wallon, como citado em Santos, 2001, p. 1).  

 

A motricidade, portanto, tem caráter pedagógico tanto pela qualidade do gesto e do 

movimento quanto por sua representação. Para tal, as emoções vão se subordinando 

cada vez mais às funções mentais. Em suma, a afetividade reflui para dar espaço à 

atividade cognitiva.  

 

Os progressos da atividade cognitiva, para Wallon (como citado em Galvão, 2002),  

iniciam na infância e se desdobram na fase adulta. As relações humanas são 



 

 

31 

formadoras da essência do objeto de conhecimento, pois este só existe a partir de seu 

uso social. Portanto, é a partir de um intenso processo de interação com o meio social, 

da mediação feita pelo outro que se dá a apropriação dos objetos culturais. É por meio 

dessa mediação que o objeto de conhecimento ganha significado e sentido. Na 

verdade, são as experiências vivenciadas com outras pessoas que irão marcar e 

conferir aos objetos um sentido afetivo, determinando, dessa forma, a qualidade do 

objeto internalizado. Nesse sentido, pode-se supor que, no processo de 

internalização, estão envolvidos não só os aspectos cognitivos, mas também os 

afetivos. 

 

Arantes (2002) enfatiza que Wallon trouxe contribuições significativas acerca da 

dimensão afetiva, criticando vorazmente as teorias clássicas contrárias entre si, que 

concebem as emoções ou como reações incoerentes e tumultuadas, cujo efeito sobre 

a atividade motora e intelectual é perturbador, ou como reações positivas, cujo poder 

sobre as ações é ativador, energético.  

 

Assim como Piaget e Vygotsky, Wallon revela, em seus escritos, compartilhar da ideia 

de que emoção e razão estão intrinsecamente conectadas. Na perspectiva genética 

de Henri Wallon, inteligência e afetividade estão integradas: a evolução da afetividade 

depende das construções realizadas no plano da inteligência, assim como a evolução 

da inteligência depende das construções afetivas e sociais (Arantes, 2002).  

 

Para se estabelecerem os vínculos entre os conteúdos e os acadêmicos, é preciso 

gerar um ambiente favorável, no qual os acadêmicos se sintam à vontade; isso 

pressupõe que os professores devem conquistar a afetividade dos acadêmicos 

(Zabala, 1998). Com isso, ressalta o autor, os acadêmicos respondem e se adaptam 

às propostas educacionais, mostrando mais interesse e dedicação às tarefas, com 

clima propício para aprender significativamente que potencialize a construção do 

conhecimento.  

 

Na escola, o significado da afetividade consiste em, além de dar carinho, aproximar-

se do aluno, saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando-lhe abertura para a sua 

expressão. Carinho faz parte da trajetória, é apenas o começo do caminho. Para a 

autora, o olhar do professor para o seu aluno é indispensável para a construção e o 
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sucesso da sua aprendizagem. Isso inclui dar credibilidade às suas opiniões, valorizar 

sugestões, observar, acompanhar seu desenvolvimento e demonstrar acessibilidade, 

disponibilizando mútuas conversas. 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais “[...] a relação com o 

conhecimento escolar é sempre mediada pela relação com os professores. Os 

acadêmicos se mostram muito sensíveis à qualidade da relação com os professores”. 

(Brasil, 2001, p.104) 

 

Davis e Oliveira (2001, p. 84) enfatizam a importância da afetividade na relação entre 

professor e aluno. Para o autor, “na interação que professor e aluno estabelecem na 

escola, os fatores afetivos e cognitivos de ambos exercem influência decisiva”.  

 

Nas situações do dia a dia, os fatos ocorridos entre professor e aluno os ajudam a 

construírem imagens uns dos outros, criando-se expectativas recíprocas, em que a 

interpretação do comportamento do aluno pelo professor é fato primordial. 

 

A afetividade e a inteligência são duas dimensões que se interligam, sendo a primeira 

sempre ascendente. Durante o desenvolvimento infantil, as aquisições de cada uma 

dessas dimensões refletem sobre a outra de forma permanente, alternando níveis de 

superioridade, posto que a afetividade recua para dar espaço à intensa atividade 

cognitiva quando o aspecto sensório-motor está suficientemente maduro. A partir de 

então, a construção da pessoa sucede-se com a alternância entre aspectos afetivo e 

cognitivo integrados. Cada nova aquisição em um determinado nível é incorporada ao 

próximo, significando que a afetividade depende das conquistas realizadas no plano 

anterior para evoluir.  

Inicialmente, quando dos primeiros anos de vida, a afetividade reduz-se às atividades 

somáticas, ou seja, é pura emoção, demonstrada por meio de risos, choro, raiva e 

outros. Nesse aspecto, a afetividade é somática epidérmica, cujas trocas afetivas 

dependem da presença do outro. A partir daí, incorporam-se a função simbólica da 

inteligência, a linguagem, a voz e todos os recursos que vão auxiliar no último grande 

momento de construção do ser, a puberdade, a qual traz para o primeiro plano o tipo 

de afetividade que ocasiona a conduta exigentemente racional às relações afetivas.  
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Portanto, a afetividade interpessoal é um pressuposto básico para a construção do 

conhecimento do aluno, auxiliando na aprendizagem na medida em que cria um clima 

de interesse e motivação em sala de aula. É por meio dela que professor e aluno 

constroem significados, desenvolvem sentimentos, motivações e expectativas. A 

experiência pedagógica, portanto, adquire uma dimensão histórica, intersubjetiva e 

intrassubjetiva. É por meio do sentimento afetivo que professor e aluno se aproximam, 

se aceitam, se entendem e se harmonizam.  

 

Em clima propício, o aluno desenvolve a confiança e a criatividade com 

potencialidades que, muitas vezes, antes não possuía e que posteriormente adquire, 

por ter o desejo espontâneo de aprender, incentivado pelo professor, despertando a 

cooperação, ajuda e respeito ao outro. Nascem a autoconfiança e a autoestima e os 

acadêmicos se comprazem na descoberta intelectual e emocional, transformando-se 

em eternos aprendizes. 

 

A afetividade consiste em fator preponderante para o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, que depende da incorporação do patrimônio cultural adulto, isto é, de 

conteúdo. O professor que tenha visão ampliada e valorizada do ser humano, na 

concepção walloniana, deve ainda ter autonomia na condução do seu trabalho e 

iniciativa para investigar, sobretudo por meio da observação, a origem de atitudes e 

condutas particulares, assim como de conflitos verificados no grupo. 

 

Nesse processo, declara Pereira (2007), o indivíduo aprende os significados que estão 

sendo negociados (o conhecimento a ser adquirido). Por exemplo, ele aprende a 

reconhecer, a apreciar e a produzir ações de ensino eficaz. Ao mesmo tempo, o 

indivíduo aprende as formas ou maneiras de atuação a partir das quais esses 

significados são negociados (as formas de interação social, por exemplo) e o próprio 

instrumento que possibilita o desenvolvimento desse processo (a reflexão). As formas 

de interação social incluem o próprio instrumento que medeia a construção desses 

significados (a linguagem), mais especificamente, as formas ou maneiras assumidas 

pelos signos linguísticos. 
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2.3 Competências no ensino de Administração 

 

A partir da década de 1990, a busca por qualidade e excelência do ensino e o debate 

sobre a necessidade de se conceituar competências e levar essa conceituação aos 

cursos de Administração ganharam relevo especial. Tiveram como objetivo mudanças 

no sentido de que os docentes se tornassem mediadores do conhecimento e 

desenvolvedores de habilidades e atitudes necessárias aos cursos superiores, para 

formar discentes qualificados e hábeis. Era preciso modificar a forma de ensinar, os 

métodos e a avaliação, para atender a esse objetivo de formar pessoas e profissionais 

de Administração competentes (Cunha, 2006; Morosini, 2000; Nunes & Patrus-Pena, 

2011).  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem o perfil desejado que o 

administrador precisa ter. Recomendam também que o curso de Administração deve 

formar bacharéis com competência para entender as questões de ordem científica e 

para solucionar problemas técnicos, sociais e econômicos referentes à produção e ao 

seu gerenciamento. Para isso, deve apresentar flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade às situações diversas do campo de atuação do administrador (Araújo, 

2011). Essas Diretrizes Curriculares descrevem as competências que o administrador 

precisa ter:  

 

[...] reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 
desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais; refletir e atuar criticamente sobre a esfera da 
produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu 
controle e gerenciamento; desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para 
operar com valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais 
e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem 
assim se expressando de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais; ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade 
política e administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 
consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 
desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, 
em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável 
(Brasil, 2002, s.p.).  
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Paro (2009) ressalta que é preciso, portanto, que a formação docente tenha como 

base essencial a preparação para saber ensinar e saber aprender, lidar com pessoas, 

ser um bom líder, ser um ótimo professor, estimulador, coordenando esforços em 

conjunto para que se atinja a finalidade educativa. Isso requer não só lidar com a parte 

curricular, mas também, e principalmente, lidar com pessoas: acadêmicos, pais, 

comunidade, numa reunião de esforços conjuntos. Além disso, o pedagogo tem que 

saber desenvolver as atividades-chave, como, por exemplo, ser bom comunicador e 

elaborar sempre planos estratégicos que detalhem e prevejam as atividades a serem 

realizadas na escola e fora dela, entre outras. Ou seja, resumindo, o docente precisa 

da formação continuada. 

 

A problematização das condições de formação e profissionalização docentes, como 

preconiza Dourado (2007), surge como questão interligada à gestão educacional. 

Nessa direção, deve considerar os diferentes fatores que interferem na atuação dos 

profissionais da educação, bem como possibilitar o acesso a processos formativos 

que não descurem de uma base sólida de formação, não se reduzindo à disseminação 

de metodologias e estratégias de aprendizagem.  

 

Existem cursos de formação continuada desarticulados em relação às necessidades 

docentes, como prelecionam Bolzan e Millani (2011), que são considerados pelos 

professores como atividades para cumprir carga horária exigida pelos planos de 

carreira do Magistério para tal formação. Nesses cursos os professores não são 

ensinados a como adquirir autonomia profissional, a refletir sobre a prática e a 

investigar e construir teorias sobre seu trabalho (Libâneo, 2001). 

 

Por isso, Bolzan e Millani (2011) afirmam que é preciso pesquisar novas formas de 

educar, nas quais prepondere uma cultura organizacional de trabalho de uso geral, 

em equipe e de edificação de conhecimento pedagógico. E que propicie a 

concretização de um projeto pedagógico, levando em conta opções escolares mais 

realistas, como a chance de trocar experiências e de aprendizagem, conduzindo a 

pedagogia às relações de participação e ajuda mútua, o que lembra uma rede de 

relações docentes. 
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É evidente a falta de preparo pedagógico dos docentes de nível superior. Os 

professores necessitam de três condições básicas para ensinar, que são as condições 

legais, as condições pessoais e as condições técnicas (Costa, 2008). As condições 

legais coadunam com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 

9.394/96), em seu art.: 66, que assegura que a preparação para o exercício do 

Magistério superior será realizada em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado. As condições pessoais dizem respeito à aptidão 

física e temperamental, psicológica e intelectual. As condições técnicas dizem respeito 

ao preparo, às habilidades pedagógicas e ao conhecimento adquirido sobre a área 

em que vai atuar.  

 

Freitas (2014, p. 438) opina que defender o ponto de vista sócio-histórico do educador 

e o seu desenvolvimento crítico e reflexivo como sujeito empenhado nas mudanças 

necessárias das condições atuais do trabalho pedagógico na educação básica marca 

posição contrária à simplicidade dos “[…] currículos escolares, de estreitamento 

curricular na educação básica e de rebaixamento da formação superior nas 

licenciaturas, focalizando exclusivamente as didáticas específicas e a formação geral”. 

 

O pedagogo precisa refletir sobre a própria prática, buscando aprimorar habilidades 

de pesquisa, como sugere Araújo (2011). A formação na docência superior precisa 

levar em conta o conhecimento sobre a disciplina, a experiência, o conhecimento 

pedagógico e o didático, de forma articulada, interligada com a experiência pessoal.  

 

De acordo com Bitencourt (2004), devem-se criar condições para que o pedagogo 

saiba recontextualizar o aprendizado e as experiências vividas durante sua formação 

para a sua realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de seus 

acadêmicos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir. 

 

O objetivo da formação, além da aquisição de metodologias de ensino, é conhecer 

profundamente o processo de aprendizagem, como ele acontece e como intervir de 

maneira efetiva na relação aluno-professor, propiciando condições favoráveis para a 

construção do conhecimento. É preciso capacitar os docentes para exercerem de 

modo interativo o ensino, para além da simples transmissão do conteúdo, despertando 
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no aluno sua capacidade de aprender, de descobrir, de criar, que ele mesmo possa 

construir seu aprendizado (Bomfim, 2012).  

 

A implementação da noção de competências amplia a responsabilidade das IES na 

organização de seus currículos, tendo em vista a exigência de inclusão de novos 

conteúdos, novas formas de organização do trabalho, incorporação de conhecimentos 

adquiridos na prática, metodologias que enfatizem o desenvolvimento de capacidades 

para resolver problemas, capacidade de inter-relacionamento, tomada de decisões, 

ter criatividade, entre outros. Nesse contexto, Perrenoud (2000) propõe as 10 

principais competências, a saber:  

 

a) Organizar e dirigir situações de aprendizagem – despender energia e tempo e 

dispor de competências profissionais necessárias para imaginar e criar novos 

tipos de situações de aprendizagem;  

b) administrar a progressão das aprendizagens, levando-se em consideração que 

não se pode programar as aprendizagens humanas como a produção de 

objetos industriais;  

c) conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;  

d) envolver os acadêmicos em suas aprendizagens e em seu trabalho;  

e) trabalhar em equipe;  

f) participar da administração da escola, fazendo com  que haja mais 

envolvimento do professor;  

g) informar e envolver os pais;  

h) utilizar novas tecnologias, novas ferramentas de trabalho;  

i) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;  

j) administrar sua própria formação contínua, pois nenhuma competência 

permanece adquirida por simples inércia, devendo, assim, ser conservada por 

seu exercício regular. 

 

As IES que oferecem cursos de graduação em Administração devem atentar para as 

estratégias utilizadas em sala de aula visando o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e conhecimentos especificados nas diretrizes curriculares e de acordo com o 

projeto didático-pedagógico de seus cursos. O objetivo deve ser a promoção das 

competências requeridas aos administradores, sugeridas pelas DCNs e demandadas 
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pela sociedade e pelo mercado de trabalho (Lombardi & Nodari, 2008). Contudo, 

apesar de se esperar que o aluno egresso do curso de graduação apresente tais 

competências e habilidades, alguns estudos vêm identificando obstáculos ao alcance 

dessas metas, inclusive apresentando que as IES têm dificuldades na adoção e 

utilização do modelo de competências na organização e implementação de seus 

projetos didático-pedagógicos (Godoy & Forte, 2007).  

 

Lopes (2002) ressalta que a reformulação dos projetos didático-pedagógicos das IES 

deve envolver não só a organização curricular, como também as práticas didático-

pedagógicas, com vistas à superação das dificuldades advindas da fragmentação 

disciplinar do próprio ensino. 

 

A literatura sobre competências aplicadas ao ensino de Administração é vasta e 

envolve perspectivas distintas. Sem a pretensão de reduzir a complexidade inerente 

ao debate ou abarcar os diversos enfoques propostos pelos autores, a seguir, as 

Tabelas 1 e 2 mostram referências importantes que foram utilizadas por Nunes (2007) 

e Sant’Anna (2012), respectivamente. As pesquisas realizadas pelas referidas autoras 

contribuíram para a elaboração desta dissertação, revelando certa aderência à 

questão norteadora. 

 

 

Tabela 1 
 
Referências mais usadas por Nunes (2007) - continua 

Ano Autores Objetivos Método Resultados 

1997 Desaulniers, J. 
B R. 

Apresentar novas 
exigências impostas ao 
conjunto de iniciativas 
voltadas para a formação do 
trabalhador e do cidadão, 
devido às transformações 
que vêm ocorrendo no 
mundo atual 

Revisão de 
Literatura 

Construir competências 
implica a busca de mais 
compreensão sobre a 
complexidade que constitui o 
real e, assim, tenha condições 
de interagir com ele com mais 
eficácia: com competência, 
como trabalhador e cidadão. 

1998 Berbel, N. A. N. Realizar descrição e análise 
comparativa da 
metodologia da 
problematização e a 
aprendizagem baseada em 
problemas 

Bibliográfico Na metodologia da 
problematização, como 
alternativa de metodologia de 
ensino, os problemas são 
extraídos da realidade pela 
observação realizada pelos 
acadêmicos. Na 
aprendizagem baseada em 
problemas, como proposta 
curricular, os problemas de 
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ensino são elaborados por 
uma equipe de especialistas 
para cobrir todos os 
conhecimentos essenciais do 
currículo. O conhecimento de 
suas características não 
permite confundi-las, mas, 
com certeza, tomá-las como 
alternativas inspiradoras de 
um ensino inovador que 
ultrapasse a abordagem 
tradicional. 

1998 Manfredi, S. M. Resgatar e discutir 
criticamente a construção 
social dos significados que 
têm sido atribuídos às 
noções de qualificação e 
competência, recorrendo 
àqueles elaborados no 
campo da economia da 
educação, economia 
política, sociologia do 
trabalho, psicologia e 
avaliação educacional 

Revisão de 
Literatura 

A noção de competência se 
configura mais abrangente, 
não se restringindo ao "saber-
fazer", em sua conotação 
operativa imediata. 

1999 Berger Filho, R. Desvelar o papel da 
aquisição dos saberes 
socialmente construídos 
sobre currículo e 
competências e dos 
esquemas de mobilização 
destes saberes 

Bibliográfico Um projeto de trabalho 
proposto pelo professor, pelos 
acadêmicos ou construído 
coletivamente deve considerar 
os princípios da estética da 
sensibilidade, da política da 
igualdade e a ética da 
identidade e, portanto, da 
solidariedade. 

 

 

 

Tabela 2 
 
Referências mais usadas por Nunes (2007) - conclui 

Ano Autores Objetivos Método Resultados 

2001 Catani, A. M. et 
al. 

Contribuir para o debate 
acerca do atual processo de 
reconfiguração da 
educação superior no 
Brasil, destacando os 
elementos centrais que 
estruturam a política de 
currículo para os cursos de 
graduação. 

Bibliográfico No caso brasileiro, as 
questões teóricas centrais 
que informam essa 
problemática não parecem 
ter sido suficientemente 
consideradas pelas políticas 
educacionais em curso no 
país, destacando, entre 
outras, a atual política 
relativa aos currículos dos 
cursos de graduação que 
vem sendo implementada 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), a partir da aprovação 
da Lei no 9.131/95 e da nova 
LDB (Lei no 9.394/96) 
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2001 Bitencourt, C. 
C. 

Estudar acerca da gestão 
de competências gerenciais 
com o intuito de contribuir 
para a reflexão e busca de 
soluções efetivas para essa 
problemática. 

Pesquisa 
exploratória, 
com base 
em estudos 
de caso em 
seis empre-
sas (três 
brasileiras e 
três 
australianas) 

Os resultados destacam a 
importância das práticas 
informais e a necessidade 
de se estabelecer uma 
estratégia articulada no que 
se refere à gestão de 
competências gerenciais. 

2001 Araújo, R. M. L. Identificar os objetivos da 
pedagogia das 
competências e analisar as 
condições presentes nos 
seus referenciais de, 
efetivamente, assegurar 
práticas com funções 
educativas, que levem ao 
pleno desenvolvimento das 
capacidades humanas 

Bibliográfico O neopragmatismo tem sido 
um dos referenciais 
fundamentais utilizados pela 
pedagogia das 
competências, o que explica 
grande parte das limitações 
apresentadas pelas 
formulações do que vem se 
constituindo como uma 
pedagogia das 
competências no sentido de 
cumprir promessas e 
objetivos manifestos. O 
desafio do desenvolvimento 
de capacidades humanas 
amplas exige a superação 
desse referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 
 
Referências mais usadas por Sant’Anna (2012) - continua 

Ano Autores Objetivos Método Resultados 

1999 Perrenoud, 
P. 

Discutir a noção de 
competências nas 

escolas 

Bibliográfico Os jovens que fazem estudos 
aprofundados acumulam 

saberes e constroem 
competências. Não é para eles 
que se deve mudar a escola, 
mas para aqueles que, ainda 
hoje, dela saem desprovidos 
das numerosas competências 
indispensáveis para viver no 

final do século XX 
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2001 Araújo, R. 
M. L. 

Identificar os objetivos da 
pedagogia das 

competências e analisar 
as condições presentes 

nos seus referenciais de, 
efetivamente, assegurar 

práticas com funções 
educativas, que levem ao 

pleno desenvolvimento 
das capacidades 

humanas 

Bibliográfico O neopragmatismo tem sido 
um dos referenciais 

fundamentais utilizados pela 
pedagogia das competências, 
o que explica grande parte das 
limitações apresentadas pelas 

formulações do que vem se 
constituindo como uma 

pedagogia das competências 
no sentido de cumprir 
promessas e objetivos 

manifestos. O desafio do 
desenvolvimento de capaci-

dades humanas amplas exige 
a superação desse referencial. 

2001 Bitencourt, 
C. C. 

Estudar acerca da gestão 
de competências 

gerenciais no intuito de 
contribuir para a reflexão 

e busca de soluções 
efetivas para essa 

problemática. 

Pesquisa 
exploratória, 
com base em 

estudos de caso 
em seis 

empresas (três 
brasileiras e três 

australianas) 

Os resultados destacam a 
importância das práticas 

informais e a necessidade de 
se estabelecer uma estratégia 
articulada no que se refere à 

gestão de competências 
gerenciais. 

2002 Perrenoud, 
P. 

Propõe e analisa 10 
temas, um por um, em 

favor dos desafios que a 
nova escola propõe à 

formação de professores 

Bibliográfico Os professores deixam a visão 
conjunta nas mãos dos 

ministérios e da direção das 
instituições. A 

profissionalização dos 
professores também passa por 

sua constituição em 
comunidade de trabalho. 

 

 

Tabela 4 
 
Referências mais usadas por Sant’Anna (2012) - conclui 

Ano Autores Objetivos Método Resultados 

2002 Silva, 
M. G. R. 

Identificar as 
competências gerenciais 

dos coordenadores e 
orientadores do curso de 

Administração de 
Empresas, levando em 

consideração a 
importância do curso de 
graduação como uma 
das formas de tomar o 

conhecimento acessível 
ao corpo social. 

Exploratória, de 
natureza 

qualitativa. A 
estratégia de 

pesquisa usada 
foi estudo de 

caso 

As macrocompetências 
gerenciais expressam os dois 
eixos básicos de atuação do 
coordenador/ orientador: a 
interface com o aluno na 

integralização dos seus estudos 
e a operacionalização e 
atualização do projeto 

pedagógico. E uma terceira 
macro competência trouxe a 
necessidade da atuação ser 

continuamente uma 
aprendizagem, de sensibilidade 

ao meio ambiente interno e 
externo para sentir, perceber e 
agir a partir das oportunidades, 

tomando o coordenador / 
orientador um gestor de 

oportunidades, em um contexto 
de mudanças permanentes 
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2007 Nunes, 
S. C. 

Estudar sobre a inserção 
da noção de 

competências em cursos 
de graduação em 

Administração, com o 
intuito de contribuir com 
as reflexões acerca da 

formação de 
competências no ensino 

superior 

Pesquisa 
qualitativa, 

baseada em 
estudos de casos 
múltiplos, em 12 
instituições de 

educação 
superior 

localizadas em 
Belo Horizonte, 
Minas Gerais 

Há uma tendência à adoção do 
modelo de transmissão de 

conhecimentos em detrimento da 
formação de competências. Além 

disso, não se verificou a 
existência de uma proposta 

capaz de articular as 
competências a serem 

desenvolvidas com a prática 
docente. 

2009 Nunes, 
S. C. et 

al. 

Discutir a inserção da 
noção de competências 
em cursos de graduação 

em Administração. Os 
principais aspectos 

analisados referem-se à 
construção conceitual, 

perfil dos corpos 
discente e docente e 

articulação entre 
competências e 

estrutura curricular e 
acadêmica. 

O método 
utilizado foi o 

estudo de casos 
múltiplos, 

realizado em oito 
instituições de 

educação 
superior 

Constatou-se comportamento 
tímido das faculdades, que 

direcionam suas ações para a 
adequação às exigências do 

Ministério da Educação. A noção 
de competências ainda se 

encontra distante da realidade 
acadêmica e curricular das 

faculdades. 

2011 Nunes, 
S. C.; 

Patrus-
Pena, 

R. 

Analisar o discurso e a 
prática da pedagogia 
das competências em 

um curso de 
administração oferecido 

por uma instituição.  

Pesquisa 
qualitativo-
descritiva. 

A presença da pedagogia de 
competências não significa que 
houvesse uma sistematização 

orientada e articulada entre 
todos os elementos do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

As Tabelas 1 e 2 revelam que Sant’Anna (2012) e Nunes (2007), por meio de fontes 

diversas, constituíram bases teóricas que envolvem artigos em comum e consulta à 

legislação educacional. Sant’Anna (2012) referenciou mais livros que Nunes (2007). 

Contudo, esta última mencionou um conjunto mais amplo de artigos sobre 

competências, educação e administração com base em pesquisas bibliográficas e 

estudos de casos. O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos 

adotados na pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Esta dissertação teve por objetivo caracterizar o processo de desenvolvimento de 

competências profissionais em um curso de graduação em Administração, ofertado 

por uma IES privada em Belo Horizonte-MG. Para tanto, o processo investigativo 

envolveu os procedimentos metodológicos descritos a seguir. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa caracterizou-se como estudo de caso (Yin, 2001) descritivo de natureza 

qualitativa e quantitativa. Esse método é caracterizado por investigação profunda e 

exaustiva de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu amplo e detalhado 

conhecimento (Gil, 2008).  

 

Para Trigueiro, Ricieri e Fregoneze (2014, p. 22): 

 

Trata-se de um estudo profundo, exaustivo e detalhado de uma unidade de 
interesse, que pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise pode ser uma 
ou mais pessoas, família(s), produto(s), escola(s) ou unidade(s) da escola, um 
órgão público ou mesmo um país ou vários países. Não permite generalizações 
e só tem validade para o universo a ser estudado. [...] esse tipo de pesquisa é 
útil para identificar um problema educacional e entender a dinâmica da prática 
educativa, destacando assim sua relevância na área da educação, 
principalmente em estudos exploratórios. 

 

É uma pesquisa descritiva, pois buscou descrever as características de determinada 

população ou fenômeno, estabelecendo possíveis relações entre as variáveis, 

incluindo nesse rol as pesquisas que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e 

crenças de uma população a respeito de determinado tema ou situação vivenciada 

(Gil, 2008).  

 

3.2 População e coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada em um curso de graduação em Administração ofertado pela 

IES Alfa, no estado de Minas Gerais. O referido curso foi implantado no ano de 2016 

e está estruturado em oito períodos. Tem duração total de quatro anos, com aulas nos 
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turnos manhã e noite. A pesquisa foi realizada em uma unidade com população 

equivalente a 448 acadêmicos.  

 

A coleta de dados foi feita por meio de pesquisa documental, questionário e entrevista. 

A pesquisa documental é aquela realizada em documentos oficiais da instituição e do 

governo, como manuais, por exemplo (Gil, 2008), análise do projeto pedagógico de 

curso. No estudo foram consultados os seguintes documentos institucionais: Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Administração, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Planos de Ensino e site 

institucional. 

 

A pesquisa envolveu inquérito por meio da aplicação de questionário. Esse 

instrumento, segundo (Oliveira, 1995), é um conjunto organizado de questões 

formuladas de acordo com certos princípios e as quais, ao serem respondidas pelos 

sujeitos submetidos à pesquisa, revelarão os dados que se quer descobrir.  

 

O questionário aplicado foi adaptado de Sant’Anna (2012), que, por sua vez, baseou-

se em Nunes et al. (2011) e Godoy e Forte (2007). Esse questionário em sua versão 

original foi utilizado por Bitencourt e Klein (2007) e por Regio (2011). Justifica-se a 

utilização desse modelo por ter sido já utilizado em pesquisas da mesma natureza, 

tendo respaldo dos demais estudos. 

 

Na página inicial do questionário estão as explicações sobre a pesquisa e o Termo de 

Livre Consentimento Esclarecido (TCLE). O questionário utilizado por Sant’Anna 

(2012) foi dividido em blocos, sendo bloco I) competências e habilidades 

desenvolvidas no curso de graduação em Administração; bloco II) processo de ensino-

aprendizagem; bloco III) processo de avaliação; bloco IV) papéis dos sujeitos; e bloco 

V) dados gerais do respondente.  

 

Nesta dissertação a estrutura do questionário envolveu apenas o bloco I, referente à 

análise das competências desenvolvidas no curso, e o bloco V, relativo aos dados 

gerais dos respondentes. O bloco I é composto de 36 questões, em uma escala do 

tipo Likert, com seis alternativas de respostas que variam de “discordo totalmente”, 
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“discordo muito”, “discordo pouco”, “concordo pouco”, “concordo muito” a “concordo 

totalmente”.  

 

A aplicação do questionário teve como alvo os discentes matriculados nos últimos 

períodos do curso. Apurou-se que esses acadêmicos possuem nível de conhecimento 

mais abrangente sobre o curso e as variáveis que nele interferem. Os discentes 

vinculados aos períodos iniciais certamente têm uma visão ainda restrita e que será 

ampliada no decorrer do curso. Eles não fizeram parte do inquérito. Realizou-se pré-

teste para dirimir dúvidas e verificar a necessidade de ajustes no instrumento.  

 

O questionário foi aplicado pela própria pesquisadora, durante as aulas. Dessa forma, 

quaisquer dúvidas e/ou questionamentos referentes ao seu preenchimento foram 

solucionados de imediato. O instrumento foi aplicado presencialmente, no turno da 

manhã, aos acadêmicos do 5º e 7º períodos, que contam com 22 e 24 acadêmicos, 

respectivamente. No turno da noite, o questionário foi aplicado, da mesma forma, aos 

alunos do 5º, 6º e 7º períodos, que contam com 34, 31 e 56 acadêmicos, 

respectivamente. Portanto, considerando-se os matriculados nesses períodos, têm-se 

o total de 167 alunos. Deste total, foram obtidos 106 questionários devidamente 

respondidos. 

 

Posteriormente à coleta dos dados com os acadêmicos, foi realizada entrevista com 

o Coordenador do curso de Administração da Instituição Alfa, utilizando-se roteiro de 

entrevista semiestruturada baseado em Nunes (2007), conforme Apêndice D. A 

entrevista consiste em uma conversa orientada para um objetivo definido que busca 

recolher, por meio de interrogatório, dados para a pesquisa (Cervo & Bervian, 2002).   

 

A entrevista visou ao aprofundamento da investigação, tendo sido previamente 

agendada. Solicitou-se autorização para efetuar a gravação em áudio digital com 

vistas à posterior transcrição e análise de dados. A entrevista teve duração de 60 

minutos e foi realizada nas dependências da Instituição Alfa. 
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3.3 Técnica de análise dos dados  

 

Os dados quantitativos foram tratados utilizando-se o programa Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), versão 12.0. A exemplo de diversos trabalhos (Bitencourt 

& Klein, 2007; Godoy & Forte, 2007; Nunes et al., 2011; Regio, 2011; Regio et al., 

2014), foram utilizadas técnicas de análises univariadas e multivariadas.  

Os dados da entrevista foram analisados por meio de técnica qualitativo-descritiva, de 

maneira a complementar os resultados da pesquisa quantitativa por meio da inserção 

de fragmento de texto da referida entrevista. Na sequência, o próximo capítulo 

apresenta os resultados obtidos na pesquisa e sua análise. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

A partir da questão geradora, realizou-se pesquisa orientada para o seguinte objetivo 

geral: “caracterizar o processo de desenvolvimento de competências profissionais em 

um curso de graduação em Administração, ofertado por uma IES privada em Belo 

Horizonte-MG”. Esse objetivo foi alcançado por meio dos seguintes objetivos 

específicos:  

 

a) Descrever a IES Alfa e o curso de Administração.  

b) Identificar em que medida as competências estabelecidas na Diretrizes 

Curriculares Nacionais estão presentes no Projeto Pedagógico de Curso.  

c) Identificar a ótica dos acadêmicos acerca das competências desenvolvidas 

durante o curso, a partir da estrutura utilizada por Sant’Anna (2012).  

 

Os resultados obtidos na pesquisa são apresentados, doravante, em sintonia com os 

objetivos específicos. 

 

4.1 Caracterização da IES Alfa e do curso de Administração 

 

Essa seção tem por finalidade a descrição da IES Alfa e do curso de Administração 

analisado, conforme estabelece o primeiro objetivo específico da pesquisa. A 

descrição da IES Alfa será realizada com base nas características gerais da 

organização e na trajetória histórica da instituição. A descrição do curso de 

Administração ofertado pela IES Alfa será realizada com base nos seguintes aspectos: 

concepção do curso, perfil do curso, perfil do egresso, matriz curricular, sistema de 

avaliação, recursos didáticos usados no processo de ensino.  

 

Nesta seção foram fundamentais os dados obtidos por meio da análise de 

documentos institucionais, tais como: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Planos de Ensino e site institucional. 
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4.1.1 Descrição geral da IES Alfa 

 

A IES ALFA foi fundada há 50 anos. Trata-se de Centro Universitário vinculado a um 

grupo de forte expressão no cenário educacional brasileiro, atuante no ensino 

presencial em 23 estados e no Distrito Federal, totalizando cerca de 90 unidades. 

Existem mais de 600 polos de ensino a distância (EaD). Oferece cursos de graduação 

e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), soluções corporativas e cursos de 

extensão, além do ensino médio, propiciando preparação para a universidade, 

formação técnica com foco no desenvolvimento profissional. No primeiro semestre de 

2019, a instituição contava com mais de 500 mil acadêmicos.  

 

As atividades educacionais da IES Alfa iniciaram-se na cidade de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais, com a implantação de uma faculdade, em junho de 2000, com 400 

acadêmicos em quatro cursos: Administração em habilitação geral, Administração 

com habilitação em Comércio Exterior e Administração com habilitação em Hotelaria 

e Turismo. No ano de 2019, chega a ofertar 19 cursos superiores, sendo oito de 

graduação tradicional, oito de graduação tecnológica e três licenciaturas, com cerca 

de 5.000 acadêmicos de graduação, divididos entre as três unidades em diferentes 

regiões da cidade. Conta com corpo docente de 228 professores entre doutores, 

mestres e especialistas; e com 451 funcionários na parte administrativa.  

 

Conforme previsto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a ampla gama de 

objetivos e finalidades institucionais do Centro Universitário (2018) pode ser assim 

resumida: a formação de profissionais e especialistas de nível superior nas áreas de 

conhecimento em que atua; o incentivo e o apoio à pesquisa e à produção acadêmica; 

a extensão do ensino à comunidade mediante cursos e serviços especiais, prestando 

colaboração constante na solução de seus problemas; o oferecimento de condições 

para a capacitação de seu corpo docente; o oferecimento de condições para 

especialização e aperfeiçoamento de seu corpo técnico-administrativo; o estímulo à 

criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico; a cooperação com a 

comunidade local, regional e nacional, como organismo de consulta, assessoria e 

prestação de serviços a instituições de direito público ou privado. 
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Confirme atesta o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a missão da IES Alfa é 

“contribuir com o desenvolvimento do país e para a construção da cidadania, 

formando profissionais capacitados e atualizados, promovendo a ciência e a cultura e 

participando ativamente do processo de melhoria de vida da população”. Tem como 

visão “ser, entre as maiores instituições de ensino superior do Estado, uma das 

melhores referências em nível técnico, administrativo, pedagógico, cultural e científico, 

com uma configuração organizacional ágil, prática e produtiva”; e como valores 

“respeito, comprometimento, transparência e responsabilidade social”. 

 

Para favorecer a compreensão da evolução da instituição ao longo dos anos, a seguir, 

a linha de tempo apresenta os fatos que marcaram cada período. 

 

a) Realizou o seu primeiro vestibular em julho de 2000, preenchendo as 400 

vagas iniciais dos cursos de Administração Geral, Comércio Exterior, Gestão 

Hoteleira e Turismo, cujas aulas tiveram início no dia 07/08/2000; 

b) realizou vestibular em novembro de 2002, preenchendo as 200 vagas iniciais 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Esse 

curso teve seu reconhecimento concedido pela Portaria nº 1.066, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) de 1o/4/2005. 

c) curso de Administração (bacharelado), com habilitação em Marketing, recebeu 

autorização de funcionamento pela Portaria nº 3.000 de 18/12/2001, publicada 

no DOU nº 242 de 20/12/2001; 

d) curso de Comunicação Social (bacharelado) com habilitação em Publicidade e 

Propaganda recebeu autorização de funcionamento e homologação do Ministro 

de Estado da Educação pela Portaria nº 2.872 de 14/12/2001, publicada no 

DOU nº 240 de 18/12/2001; 

e) curso de Direito (bacharelado) recebeu autorização de funcionamento e 

homologação do Ministro de Estado da Educação pela Portaria nº 3.209 de 

21/11/2002, publicada nº DOU nº 226 de 22/11/2002; 

f) curso de Educação Física (bacharelado) recebeu autorização de 

funcionamento e homologação do Ministro de Estado da Educação pela 

Portaria nº 2.483 de 12/09/2003, publicada no DOU nº 78 de 15/09/2003; 
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g) curso de Enfermagem recebeu autorização de funcionamento e homologação 

do Ministro de Estado da Educação pela Portaria nº 2.482 de 12/09/2003, 

publicada no DOU nº 78 de 15/09/2003; 

h) curso de Fisioterapia recebeu autorização de funcionamento e homologação 

do Ministro de Estado da Educação pela Portaria nº 2.481 de 12/09/2003, 

publicada no D.O.U. nº 78 de 15/09/2003; 

i) curso de Administração (bacharelado) com habilitação em Administração 

Geral, Gestão Hoteleira e Comércio Exterior obteve o reconhecimento 

concedido pela Portaria nº 3.146 de 04/10/2004 e homologação do Ministro de 

Estado da Educação, publicada no DOU nº 193 de 06/10/2004; 

j) curso de Administração (bacharelado) com habilitações em Administração 

Geral, Gestão Hoteleira e Comércio Exterior obteve o reconhecimento 

concedido pela Portaria;  

k) curso de Turismo (bacharelado) obteve o reconhecimento pela Portaria nº 

3.143 de 04/10/2004 e homologação do Ministro de Estado da Educação, 

publicada no DOU nº 193 de 06/10/2004; 

l) curso de Comunicação Social (bacharelado) com habilitação em Jornalismo 

recebeu reconhecimento do Ministro de Estado da Educação pela Portaria 

Municipal nº 1134 de 26/12/2004. 

 

4.1.2 O curso de Administração da IES Alfa 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, a descrição do curso de Administração da 

IES Alfa teve como referência os documentos institucionais e foi realizada com base 

nos seguintes aspectos: concepção do curso, perfil do curso, perfil do egresso, matriz 

curricular, sistema de avaliação, recursos didáticos usados no processo de ensino.  

 

4.1.3  Concepção do curso  

 

Desde 2005, com a aprovação das Diretrizes Curriculares pelo Conselho Nacional de 

Educação, os cursos de Administração puderam, em função das peculiaridades 

regionais de cada um, conferir identidade própria, aproximando-se mais das 

necessidades do mercado de trabalho. Isso permitiu permanente diálogo entre 

escolas, alunos e empresas, gerando mais atração pelos egressos dos cursos de 



 

 

51 

Administração. Essa atualização permanente dos currículos tem sido fundamental 

para que a parceria entre instituições de ensino superior e empresas seja cada vez 

mais sintonizada. Afinal, os alunos de Administração devem receber conhecimentos 

que se traduzirão em competências, habilidades e atitudes - que sejam também de 

interesse do mercado de trabalho, ou seja, das empresas das quais serão os futuros 

empregadores. 

 

Ao definir o projeto pedagógico de um curso, é necessário contextualizar o ambiente 

profissional em que o seu egresso deverá se inserir. Isso permitirá o estabelecimento 

não só do seu perfil, como também a identificação de conteúdo que comporá a matriz 

curricular do curso e as estratégias para o oferecimento de atividades acadêmicas 

complementares que possibilitem ao discente o desenvolvimento de competências 

necessárias à sua inserção qualitativa no mercado. 

 

O curso de Administração da IES ALFA foi proposto para a concretização de objetivos 

estratégicos decorrentes da análise dos cenários e perspectivas da região onde se 

concentram as expectativas de espaços profissionais para o futuro egresso. Não 

desconsidera a possibilidade de mercados diversos decorrentes do mundo 

globalizado, cujas fronteiras comerciais se eliminam e o processo de adaptação das 

empresas ao sistema de concorrência internacional enseja a participação de 

profissionais altamente competentes. 

 

Assim, a coordenação do curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) se esforçaram 

para planejar e promover ações que criem um ambiente de aprendizagem constante, 

incorporado na situação de trabalho, que atrele as competências individuais às 

estratégias do negócio, potencializando as contribuições dos segmentos que 

compartilham o conhecimento na área da Administração. 

 

A partir da visão de integração, é imprescindível reconhecer a estrutura curricular 

como um mecanismo propiciador e estimulador de condições adequadas ao 

funcionamento do curso de Administração da IES ALFA. Esse curso atende às novas 

exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação qualitativa 

resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno em constante movimento. 

Além disso, agrega um novo cenário de ensino e aprendizagem no qual se encontra 
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a inovação das práticas pedagógicas, redesenho da proposta metodológica e 

mudança no papel docente, visto que todos os professores e alunos ensinam e 

aprendem em uma construção coletiva. 

 

Conforme registra o PPC, a concepção do curso de Administração partiu da premissa 

do compromisso de formar profissionais comprometidos com a sociedade, com o meio 

profissional, a ética, a responsabilidade profissional e social como valores norteadores 

dessa formação. Nessa perspectiva, o curso busca inserir no mercado de trabalho 

profissionais com formação atualizada e consistente, para atender às demandas da 

sociedade e do mercado. 

 

Em virtude das considerações apresentadas, o projeto pedagógico vigente transcende 

a formação profissional tecnicista e mecanicista, antes calcada em um modelo 

educacional que privilegiava a memorização e reprodução de modelos, técnicas e 

rotinas. A proposta atual privilegia o entendimento técnico, lógico, a criatividade, as 

relações interdisciplinares, bem como a capacidade de construir o conhecimento. 

 

Embasadas no art. 2º, item II da Resolução Conselho Nacional de Educação/ Câmara 

de Educação Superior (CNE/CES) nº 3, de 2 de julho de 2007, as atividades 

estruturadas implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do 

trabalho discente. A concepção dessas atividades deve privilegiar a articulação entre 

a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender 

a esse propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor 

como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do 

aluno. O currículo desse curso foi concebido também como um conjunto integrado e 

articulado de situações organizadas de modo a promover aprendizagens 

significativas, e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento 

de competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a 

realidade, de forma crítica e dinâmica. 

 

No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a 

criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 
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capacidades, informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série 

de situações. 

 

Os professores das disciplinas que oferecem tais atividades devem estimular e 

incentivar seus alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a 

ação. Esta última (a reflexão sobre a ação) é que determina a construção do saber, 

que pode ser considerada uma consequência das reflexões intencionais efetuadas. A 

realização dessas atividades deve proporcionar aos alunos a curiosidade, a discussão 

e o interesse pela busca de novas ideias e conceitos. 

 

As atividades estruturadas possibilitam aos alunos a observação e a reflexão sobre a 

aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes realidades. Para tanto, essas 

atividades foram estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, 

além de pesquisas. Privilegiam análises, sínteses, inferências, generalizações, 

analogias, associações e transferências. As tarefas propostas constituem desafios 

que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 

4.1.4  Perfil do curso 

 

O curso de Administração da IES ALFA tem como objetivo formar profissionais 

competentes, criativos e empreendedores comprometidos com o desenvolvimento 

social e econômico das regiões onde atuam. O ambiente acadêmico deve ter 

princípios norteadores que são fundamentais para formação dos alunos. O primeiro 

princípio consiste em manter os alunos na fronteira do conhecimento, fazendo-os 

avançar sistematicamente na busca do conhecimento, sempre tendo em vista o 

benefício da sociedade, fato que se espera do ensino superior. Outro princípio é 

considerar que educar é um fenômeno abrangente, típico de sujeitos participativos e 

envolvidos na construção ou reconstrução dos conhecimentos de seu campo de 

interesse. Nesse caso, o docente assume o papel de orientador e avaliador do 

processo de aprendizagem. E aprender é, sobretudo, a capacidade permanente de 

formular perguntas sem esperar respostas definitivas. Na verdade, embora na 

contramão da educação superior no Brasil, vista de modo geral com raras e notáveis 

exceções, deseja-se uma vida acadêmica na sua verdadeira e mais nobre concepção.  
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4.1.5  Perfil do egresso 

 

A partir do PPC, verificou-se que o curso de Administração visa formar um profissional 

cidadão compromissado com a ética, capaz de agir com responsabilidade e de suprir 

com competência as demandas do mercado de trabalho, consciente das 

necessidades de constante atualização em face das frequentes mudanças sociais, 

técnicas e científicas. 

 

O curso está constituído para proporcionar ao egresso uma formação generalista que 

o capacite a compreender as questões técnico-científicas e socioeconômicas, bem 

como a identificar e solucionar problemas nos diversos ambientes organizacionais, 

respeitadas as diferenças regionais e locais. 

 

O egresso do curso de Administração deverá ser capaz de: 

 

a) Compreender o processo administrativo de modo integrado, sistêmico e 

estratégico, bem como suas relações com o ambiente externo; 

b) identificar, analisar problemas, buscar soluções que potencializem os 

resultados das organizações; 

c) pensar estrategicamente; 

d) utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e formulações 

matemáticas e estabelecendo relações formais e causais entre os fenômenos; 

e) interagir criativamente nos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

f) saber expressar-se adequadamente tanto de forma interpessoal, como nos 

documentos técnicos específicos e interpretação da realidade das 

organizações; 

g) organizar atividades e programas, identificar e dimensionar riscos para a 

tomada de decisões; 

h) selecionar estratégias adequadas de ação, visando atender interesses 

interpessoais e institucionais; 

i) introduzir e implementar mudanças nos processos e gestão das organizações 

diante da constante atualização tecnológica; 

j) internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional; 
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k) ter competência para empreender, analisando criticamente as organizações e 

antecipando e promovendo suas transformações; 

l) atuar em equipes interdisciplinares; 

m) compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do 

desenvolvimento da autoconfiança; 

n) identificar e analisar problemas, buscando soluções que potencializem os 

resultados das organizações; 

o) trabalhar em ambientes instáveis e dinâmicos, suscetíveis a grandes 

mudanças; 

p) refletir e atuar de modo crítico e analítico no setor produtivo e na prestação de 

serviços; 

q) planejar, organizar, comandar e controlar a eficiente e eficaz consolidação e o 

funcionamento de empreendimentos, com efetividade; 

r) desenvolver projetos de melhoria e de análise do desempenho organizacional, 

estimulando programas de autoavaliação, recomendando soluções 

alternativas, criativas e inovadoras às organizações; 

s) acompanhar e manter-se atualizado quanto às regulamentações referentes às 

organizações; 

t) ser proativo e inovador; 

u) utilizar e ampliar a utilização de recursos tecnológicos, financeiros, humanos e 

organizacionais, otimizando e melhorando o desempenho organizacional, em 

nível de eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Ao longo do curso o egresso deverá absorver conhecimentos básicos, técnicos, 

profissionais e complementares fundamentados na construção e articulação entre a 

teoria e a prática, buscando postura proativa ao processo de tomada de decisões no 

âmbito das organizações públicas e privadas. 

 

De acordo com as necessidades do mercado, a IES ALFA propõe, no seu curso, o 

desenvolvimento de competências profissionais e complementares que habilitem seus 

egressos ao pleno engajamento às demandas do mercado de trabalho. Essas 

competências são fundamentadas na articulação e sincronização entre a teoria e a 

prática, subsidiando ações que estejam em sintonia com a dinâmica do mercado, o 

processo decisório, o gerenciamento de sistemas de informações integradas das 
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organizações públicas e privadas, considerando a necessária credibilidade 

profissional calcada em uma sólida base de conhecimentos. 

 

O egresso do curso será capaz de assimilar, entender e elaborar os conhecimentos 

técnicos e complementares necessários à proficiência do futuro profissional-cidadão. 

Isso deve capacitá-lo a entender as questões técnico-científicas, sociais, econômicas 

e financeiras em âmbito nacional e internacional das organizações, nos seus diversos 

segmentos e modelos. E também possibilitar o pleno entendimento das atribuições e 

responsabilidades funcionais, domínio dos fluxos contábeis e seus sistemas, 

apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções atuariais e a plena compreensão 

das funções gerenciais, para a adequada evidenciação de informações qualitativas e 

quantitativas. Esse entendimento utiliza a capacidade crítico-analítica e visão 

interdisciplinar que o capacitem a integrar as áreas de conhecimento e avaliar os 

impactos da evolução da sociedade, seus institutos jurídicos, éticos e políticos sobre 

as atividades organizacionais. 

 

4.1.6  Matriz curricular 

 

ADMINISTRAÇÃO - GRADUAÇÃO – 116 

1º PERÍODO Carga Horária 

 Tipo  T  P  C 

LÍNGUA PORTUGUESA  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
GESTÃO DA QUALIDADE  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
TOTAL: 06 Disciplinas 

2º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
TOTAL: 05 Disciplinas 

3º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
CONTABILIDADE BÁSICA  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
GESTÃO DE PROCESSOS E SERVIÇOS  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
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TOTAL: 07 Disciplinas 

4º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
MATEMÁTICA FINANCEIRA  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
PANORAMA ECONÔMICO  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
FUNDAMENTOS DE DIREITO DO TRABAL. E PREVIDENCIÁRIO  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO  OPTATIVA  36  0  0 
FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
TOTAL: 07 Disciplinas 

5º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
PRÁTICAS EMPRESARIAIS INFORMATIZADAS  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
TOTAL: 05 Disciplinas     

6º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
TEORIA DOS JOGOS  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO  OBRIGATÓRIA  36  0  44 
ANÁLISE DE INVESTIMENTO  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA  OBRIGATÓRIA  72  0  0 
TOTAL: 05 Disciplinas 

7º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
FUNDAMENTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR  ELETIVA G1  36  0  0 
SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ADMINISTRAÇÃO  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
ANÁLISE ORGANIZACIONAL  ELETIVA G1  36  0  44 
SUSTENTABILIDADE  ELETIVA G1  36  0  0 
GESTÃO DE CONTRATOS  ELETIVA G1  36  0  0 
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO  ELETIVA G1  36  0  0 
DIREITOS HUMANOS  ELETIVA G1  36  0  0 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL  ELETIVA G1  36  0  0 
MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR  ELETIVA G1  36  0  0 
METODOLOGIA DA PESQUISA  ELETIVA G1  36  0  0 
POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL  ELETIVA G1  36  0  0 
HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES  ELETIVA G1  36  0  0 
NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
PESQUISA DE MERCADO  OBRIGATÓRIA  36  0  44 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO I  OBRIGATÓRIA  36  0  132 

TOTAL: 16 Disciplinas 

8º PERÍODO 
Carga Horária 

Tipo T P C 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO II  OBRIGATÓRIA  36  0  132 
MERCADO FINANCEIRO  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  OBRIGATÓRIA  72  0  44 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE  ELETIVA G1  36  0  0 
LOGÍSTICA REVERSA  ELETIVA G1  36  0  0 
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS  ELETIVA G1  72  0  0 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  ELETIVA G1  36  0  0 
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  ELETIVA G1  36  0  0 
FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL  ELETIVA G1  36  0  0 
GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL  ELETIVA G1  36  0  0 
PESQUISA OPERACIONAL  OBRIGATÓRIA  36  0  0 
TOTAL: 11 Disciplinas     

 
TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS 2.196,00 T P C 
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2.592,00 0,00 396,00 

OPTATIVAS 36,00 0,00 0,00 

ELETIVAS 144,0   

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 300,00   

ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 0   

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES + ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 

3.036,00   

Fonte: Projeto Pedagógico Institucional 

 

A matriz curricular, então, dispõe de 51 disciplinas, entre elas: mínimas obrigatórias, 

eletivas e optativas, que são regidas pelo sistema de créditos. Esse sistema permite 

mais flexibilidade na construção da formação do aluno, normalmente encadeada de 

acordo com suas aptidões próprias ou exigências requeridas pela sua experimentação 

prática, seja no exercício de atividades ligadas aos laboratórios do curso, seja em 

estágios ou outras formas de vivência profissional. 

 

4.1.7  Sistema de avaliação 

 

A avaliação de disciplina online dos cursos presenciais segue as normas regimentais 

da instituição. Nessa disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa 

(fóruns de discussão). Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado 

igual ou superior a seis na média aritmética das duas maiores notas obtidas entre as 

três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual 

ou superior a 4,0. A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 pontos e 

poderá ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até dois pontos 

extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina. As 

avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da 

instituição, mediante agendamento em períodos preestabelecidos no calendário 

acadêmico. 

4.1.8  Recursos didáticos utilizados no processo de ensino  

 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a 

aprendizagem e provocar a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas 

podem-se citar: fóruns de discussão de conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, 

caixa de mensagens, chats, biblioteca virtual, exercícios de autocorreção e atividades 
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interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashes, exemplos que 

estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na 

contextualização do conhecimento. Acesso à internet, softwares compatíveis com os 

protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, 

recursos HTML, etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para 

baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

 

A partir deste ponto, as considerações têm como fundamento a entrevista realizada 

com o coordenador do curso de Administração, que abordou o conteúdo desta seção. 

Segundo afirmou, a IES Alfa adota currículo único para todas as unidades e a 

participação dos professores na construção deste é bastante reduzida. Qualquer 

proposta de alteração deve partir de fóruns promovidos pela instituição. Em relação à 

matriz curricular, verificou-se que os quatro primeiros períodos do curso de 

Administração contemplam disciplinas comuns que também são ofertadas em outros 

cursos de gestão ofertados pela IES Alfa. Essa padronização tem como objetivo a 

redução de custos.  

 

Verificou-se que a questão da regionalização tem sido viabilizada por meio de 

disciplinas eletivas ofertadas pela modalidade de ensino a distância (EaD), em 

conformidade com a cota de 20% permitida pelo Ministério da Educação (MEC).  

 

Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, notou-se que a IES Alfa estimula, 

no curso de graduação em Administração, a análise de situações-problema por meio 

de estudos de casos. Para tanto, são utilizados materiais de nível de pós-graduação, 

com as devidas adequações para a graduação. 

 

A IES Alfa faz uso de um banco de atividades com a colaboração dos docentes, que 

sugerem alternativas de ensino. Como exemplo, se determinado professor apresenta 

um caso relevante e obtém aprovação por parte da matriz, passa a constar do banco 

de atividades, que poderá ser utilizado por quaisquer unidades. O ponto crítico é a 

ausência de autonomia do docente para propor casos novos que não estejam no 

banco de atividades. Essa condição acaba por inibir a discussão sobre assuntos 

veiculados em mídias diversas, caso não façam parte do referido banco. Além disso, 
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torna-se obrigatória a adaptação dos casos analisados para o contexto local, mas nem 

sempre essa conexão pode ser resolvida pelo professor de forma plena. 

 

O banco de atividades também é utilizado como fonte de questões para elaboração 

das avaliações. As questões são selecionadas por sorteio e os professores não têm 

permissão para alterar sua estrutura.  

 

Um aspecto crítico apurado na entrevista foi a ausência de autonomia da unidade 

analisada em relação à proposição de mudanças na matriz curricular, disciplinas e 

suas ementas. Isso acaba por comprometer inovações e o processo de adaptação 

para atender às demandas locais. Dessa forma, não são consideradas especificidades 

capazes de afetar o modelo de formação, que tem como referência o perfil de egresso 

estabelecido pela IES Alfa.  

 

4.2 Diretrizes Curriculares Nacionais e projeto pedagógico de curso 

 

O segundo objetivo específico da pesquisa foi “identificar em que medida as 

competências estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais estão presentes no 

projeto pedagógico de curso”. Para tanto, foi realizada a análise da Resolução 

CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de graduação em Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

 

Conforme especifica o art. 4º do referido documento, o curso de graduação em 

Administração deve possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as 

seguintes competências e habilidades: 

a) Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 

diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;  

b) desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais;  

c) refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  
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d) desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim se 

expressando de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais;  

e) ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional;  

f) desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, 

em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;  

g) desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e  

h) desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos 

e operacionais. 

 

A Tabela 3 mostra a relação entre as competências e habilidades estabelecidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Administração e aquelas previstas no 

projeto pedagógico do curso ofertado pela IES Alfa. 

 

 

Tabela 5 

 
Competências e habilidades estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
Administração e as previstas no projeto pedagógico do curso ofertado pela IES Alfa - continua   

Grupos Competências e habilidades 
estabelecidas nas DCNs do curso 

de Administração 

Competências e habilidades previstas no 
PPC do curso de Administração da IES Alfa 

Grupo I Reconhecer e definir problemas, 
equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir 
modificações no processo produtivo, 
atuar preventivamente, transferir e 
generalizar conhecimentos e exercer, 
em diferentes graus de complexidade, 
o processo da tomada de decisão;  
 

- Compreender o processo administrativo, de 
modo integrado, sistêmico e estratégico, bem 
como suas relações com o ambiente externo; 
- identificar, analisar problemas, buscar soluções 
que potencializem os resultados das 
organizações; 
- pensar estrategicamente; 
- organizar atividades e programas, identificar e 
dimensionar riscos para a tomada de decisões; 
- selecionar estratégias adequadas de ação, 
visando atender interesses interpessoais e 
institucionais; 



 

 

62 

- introduzir e implementar mudanças nos 
processos e gestão das organizações em face 
da constante atualização tecnológica; 
- ter competência para empreender, analisando 
criticamente as organizações e antecipando e 
promovendo suas transformações; 
- planejar, organizar, comandar e controlar a 
eficiente e eficaz consolidação e o 
funcionamento de empreendimentos, com 
efetividade; 
- ser proativo e inovador. 
 

   

Grupo II Desenvolver expressão e 
comunicação compatíveis com o 
exercício profissional, inclusive nos 
processos de negociação e nas 
comunicações interpessoais ou 
intergrupais.  
 

- Saber expressar-se adequadamente tanto de 
forma interpessoal, como nos documentos 
técnicos específicos e interpretação da realidade 
das organizações; 
- Atuar em equipes interdisciplinares. 
 

   

Grupo III Refletir e atuar criticamente sobre a 
esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura 
produtiva sob seu controle e 
gerenciamento. 
 

- Refletir e atuar de modo crítico e analítico no 
contexto produtivo e de prestação de serviços. 
 

   

Grupo IV Desenvolver raciocínio lógico, crítico e 
analítico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes 
nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem 
assim se expressando de modo crítico 
e criativo diante dos diferentes 
contextos organizacionais e sociais.  
 

- Utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, 
operando com valores e formulações 
matemáticas e estabelecendo relações formais e 
causais entre os fenômenos; 
- interagir criativamente em face dos diferentes 
contextos organizacionais e sociais. 

 

 

 
Tabela 6 
 
Competências e habilidades estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
Administração e as previstas no projeto pedagógico do curso ofertado pela IES Alfa – conclui 

Grupos Competências e habilidades 
estabelecidas nas DCNs do curso 

de Administração 

Competências e habilidades previstas no 
PPC do curso de Administração da IES Alfa 

Grupo V Ter iniciativa, criatividade, 
determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, 
abertura às mudanças e consciência 
da qualidade e das implicações éticas 
do seu exercício profissional.  
 

- Internalizar valores de responsabilidade social, 
justiça e ética profissional; 
- compreender a necessidade do contínuo 
aperfeiçoamento profissional e do 
desenvolvimento da autoconfiança; 
- acompanhar e manter-se atualizado quanto às 
regulamentações referentes às organizações. 
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Grupo VI Desenvolver capacidade de transferir 
conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o 
ambiente de trabalho e do seu campo 
de atuação profissional, em diferentes 
modelos organizacionais, revelando-
se profissional adaptável. 

- Trabalhar em ambientes instáveis e dinâmicos, 
suscetíveis a grandes mudanças. 

   

Grupo VII Desenvolver capacidade para 
elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações.   
 

- Desenvolver projetos de melhoria e de análise 
do desempenho organizacional, estimulando 
programas de autoavaliação, recomendando 
soluções alternativas, criativas e inovadoras às 
organizações; 
- utilizar e ampliar a utilização de recursos 
tecnológicos, financeiros, humanos e 
organizacionais, otimizando e melhorando o 
desempenho organizacional, em nível de 
eficiência, eficácia e efetividade. 

   

Grupo VIII Desenvolver capacidade para realizar 
consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias 
administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e 
operacionais. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

As observações a seguir referem-se ao conteúdo da Tabela 3. Utilizou-se como 

critério de classificação a alocação das competências registradas no PPC em apenas 

um dos grupos de competências declarados no art. 4° da Resolução CNE/CES nº 4, 

de 13 de julho de 2005, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Administração. 

 

Em relação ao grupo I, a competência “compreender o processo administrativo, de 

modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como suas relações com o ambiente 

externo”, expressa no PPC do curso, representa uma competência declarada de forma 

genérica cuja aplicabilidade envolve ações relacionadas ao planejamento, 

organização, controle e coordenação das diversas áreas de uma organização. As 

ações componentes do processo administrativo foram definidas de forma mais 

objetiva em relação à seguinte competência: “planejar, organizar, comandar e 

controlar a eficiente e eficaz consolidação e o funcionamento de empreendimentos, 

com efetividade”. 

 

As competências “identificar, analisar problemas, buscar soluções que potencializem 

os resultados das organizações”, “pensar estrategicamente”, “organizar atividades e 
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programas, identificar e dimensionar riscos para a tomada de decisões”, “selecionar 

estratégias adequadas de ação, visando atender interesses interpessoais e 

institucionais”, “introduzir e implementar mudanças nos processos e gestão das 

organizações diante da constante atualização tecnológica” e “ter competência para 

empreender, analisando criticamente as organizações e antecipando e promovendo 

suas transformações”, expressas no PPC do curso, revelam alinhamento direto com 

as competências previstas no grupo I das DCNs. A competência “ser proativo e 

inovador” foi classificada no grupo I, apesar de, também, guardar relação com a 

descrição do grupo V. 

 

As competências “saber expressar-se adequadamente tanto de forma interpessoal, 

como nos documentos técnicos específicos e interpretação da realidade das 

organizações” e “atuar em equipes interdisciplinares”, expressas no PPC do curso, 

traduzem alinhamento evidente com as competências previstas no grupo II das DCNs. 

 

A competência “refletir e atuar de modo crítico e analítico no contexto produtivo e de 

prestação de serviços”, expressa no PPC do curso, guarda relação com aquelas 

previstas no grupo III das DCNs. 

 

As competências “utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

formulações matemáticas e estabelecendo relações formais e causais entre os 

fenômenos”, “interagir criativamente nos diferentes contextos organizacionais e 

sociais” e “internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional”, 

expressas no PPC do curso, revelam alinhamento com as competências previstas no 

grupo IV das DCNs. 

As competências “internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética 

profissional”, “compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional 

e do desenvolvimento da autoconfiança” e “acompanhar e manter-se atualizado 

quanto às regulamentações referentes às organizações”, expressas no PPC do curso, 

estão em sintonia com as competências previstas no grupo V das DCNs. 

 

A competência “trabalhar em ambientes instáveis e dinâmicos, suscetíveis a grandes 

mudanças”, expressa no PPC do curso, guarda relação com aquelas previstas no 

grupo VI das DCNs. 
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A competência “desenvolver projetos de melhoria e de análise do desempenho 

organizacional, estimulando programas de autoavaliação, recomendando soluções 

alternativas, criativas e inovadoras às organizações”, expressa no PPC do curso, 

refere-se àquelas previstas no grupo VII das DCNs. Apesar dessa classificação, pode-

se notar que a referida competência também diz respeito ao conteúdo do grupo VIIII. 

A competência “utilizar e ampliar a utilização de recursos tecnológicos, financeiros, 

humanos e organizacionais, otimizando e melhorando o desempenho organizacional, 

em nível de eficiência, eficácia e efetividade”, foi inserida no grupo VII. Contudo, pode-

se notar que se trata de competência com descrição bastante ampla e que, em certa 

medida, tem relação com os demais grupos. 

 

Na sequência, a Tabela 4 sintetiza a classificação das competências de acordo com 

os grupos relativos às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração. 

 

Tabela 7 
 
Classificação das competências de acordo com os grupos relativos às Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Administração 

Grupo n Percentual 

I 9 45% 
V 3 15% 
VII 2 10% 
IV 2 10% 
II 2 10% 
VI 1 5% 
III 1 5% 

VIII 0 0% 

Total 20 100% 

 

Pode-se notar, com base na Tabela 4, que, de forma geral, as competências 

requeridas nas Diretrizes Curriculares Nacionais estão previstas no PPC. Tendo como 

referência o critério utilizado para a classificação, observou-se que nenhuma 

competência especificada no PPC foi alocada no grupo VIII. Em relação às DCNs, o 

grupo VIII refere-se ao desenvolvimento de capacidade para realizar consultoria em 

gestão e administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. De fato, essa competência não foi 

mencionada de forma explícita no PPC analisado, embora diversas competências que 

foram classificadas nos demais grupos tenham relação com a capacidade de atuar 

em serviços de consultoria.  
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No que se refere à distribuição das competências, a Tabela 4 evidencia que o PPC 

abarcou 20 competências relacionadas ao perfil de egresso. Deste total, nove 

competências foram classificadas no grupo I, realçando o alinhamento de significativo 

percentual (45%) de competências com a descrição prevista nesse grupo. 

 

Na sequência, destacou-se o grupo V com três competências, que equivalem a 15% 

do total. Em posição intermediária figuram os grupos II, IV e VII, que foram constituídos 

de duas competências. Portanto, em cada um desses grupos, o percentual de 

competências foi da ordem de 10%. Finalmente, os grupos III e VI foram constituídos, 

cada um deles, de competência com equivalência de 10% do total. 

 

Em relação ao segundo objetivo específico da pesquisa e com base no exposto, pode-

se afirmar de forma conclusiva que houve consistente alinhamento entre as 

competências estabelecidas na Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Administração e aquelas previstas no PPC. Constatou-se que todas as competências 

previstas no PPC relacionaram-se às recomendadas pelas DCNs do curso de 

Administração. 

 

 

 

4.3  Processo de desenvolvimento de competências profissionais na ótica 

dos discentes 

 

Esta seção apresenta resultados relacionados ao terceiro objetivo específico da 

dissertação, qual seja, “identificar a ótica dos acadêmicos acerca das competências 

desenvolvidas durante o curso, a partir da estrutura utilizada por Sant’Anna (2012)”. 

Deve-se frisar que a estrutura utilizada pelo referido autor envolveu diversas 

dimensões, a saber: a análise das competências desenvolvidas no curso; a natureza 

do processo de ensino-aprendizagem; a sistemática de avaliação; os papéis dos 

diversos sujeitos no processo e dados do respondente. Neste estudo, contudo, 

privilegiou-se apenas a análise das competências desenvolvidas no curso e dados do 

respondente. As demais dimensões presentes na estrutura proposta por Sant’Anna 

(2012) não foram consideradas neste trabalho. 
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Inicialmente, faz-se a descrição do perfil dos 106 pesquisados com base nos dados 

dos respondentes. 

 

Tabela 8 
 
Q65- Distribuição da faixa etária 

Faixa Etária Nº de respostas % de respostas 

Menos de 20 anos 1 0,9 
De 20 a 25 anos 53 50,0 
De 26 a 30 anos 21 19,8 
de 30 anos a 35 anos 13 12,3 
acima de 35 anos 18 17,0 

Total 106 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Conforme evidencia a Tabela 5, a faixa etária predominante foi de 20 a 25 anos, 

representando 50% dos respondentes. 

 

Tabela 9 
 
Gênero 

Gênero Nº de respostas % de respostas 

Feminino 55 51,9 
Masculino 51 48,1 

Total 106 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Segundo a Tabela 6, a maioria dos respondentes era do gênero feminino (51,9%). 

Tabela 10 
 
Cruzamento da faixa etária com gênero 

Faixa Etária Sexo 

Feminino Masculino Total 

Menos de 20 anos ,0% ,9% ,9% 
De 20 a 25 anos 25,5% 24,5% 50,0% 
De 26 a 30 anos 8,5% 11,3% 19,8% 
de 30 anos a 35 anos 6,6% 5,7% 12,3% 
acima de 35 anos 11,3% 5,7% 17,0% 

Total 51,9% 48,1% 100,0% 

 

A Tabela 7 fundamenta-se no cruzamento dos dados das Tabelas 5 e 6. Pode-se notar 

que a faixa etária dos 20 aos 25 anos possuiu percentual mais alto, sendo 25,5% 

mulheres e 24,5% homens, mas tem-se também o percentual de 11,3% de mulheres 

acima dos 35 anos e 11,3% para homens na faixa etária de 26 a 30 anos.  
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A Figura 1 mostra o cruzamento das variáveis gênero e faixa etária. 

 

 
Figura 1 
Cruzamento de faixa etária com gênero. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Esclarece-se que, na pesquisa realizada, procurou-se efetuar a análise com base no 

turno (manhã ou tarde), conforme mostras a Tabela 8 e a Figura 2. 

 

 

 

Tabela 11 
 
Turno de aula 

Turno de Aula Nº de respostas % de respostas 

Manhã 36 34,0 
Noite 70 66,0 

Total 106 100,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 2 
Turno em que estudam. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Com base na Tabela 8, observa-se que, em relação aos pesquisados, o percentual 

de acadêmicos do turno da noite foi significativamente superior (66%). 

A Tabela 9 mostra a distribuição dos respondentes de acordo com a natureza da 

função/cargo exercida nas organizações em que atuam.  

 

Tabela 12 
 
Tipo de função na empresa em que atua 

Função Nº de respostas % de respostas 

Não exerço atividade profissional ou estágio 15 14,2 
Gerencial 13 12,3 
Administrativo 39 36,8 
Operacional 19 17,9 
Estagiário 20 18,9 

Total 106 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 9 demonstra que se destacou a função administrativa, com 36,8% das 

respostas, e que uma parcela equivalente a 14,2% dos respondentes não exercia 

atividade na ocasião da pesquisa. Outro aspecto que merece destaque é a presença 

de estagiários (18,9%) entre os respondentes, ou seja, quase um quinto dos inquiridos 

é constituído por profissionais que estão ingressando nas organizações. 

A Tabela 10 apresenta a distribuição dos respondentes de acordo com a atuação 

profissional. 
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Tabela 13 
 
Atuação profissional / estágio 

Atuação Nº de respostas % de respostas 

Empregado de empresa privada 63 59,4 
Funcionário público 12 11,3 
Trabalho eventual, sem vínculo trabalhista 4 3,8 
Autônomo 9 8,5 
Empresário 6 5,7 
Outros(*) 4 3,8 
Sem Resposta 8 7,5 

Total 106 100 

(*)Desemprego (2); Rede do Estado(1); Só estuda (1). 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 10 percebe-se que, em relação às categorias que se destacaram, a maioria 

dos respondentes (59,4%) atua em empresas privadas e parcela equivalente a 11,3% 

em organizações públicas. 

 

A Tabela 11 e a Figura 3 referem-se ao cruzamento entre a função exercida e a 

atuação profissional dos respondentes. 

 

Tabela 14 
 
Cruzamento tipo de função na empresa em que atua com a atuação profissional / estágio 

Atuação 
profissional/estágio 

Tipo de função na empresa em que atua: 

Não exerço 
atividade 

profissional 
ou estágio 

Gerencial Administrativo Operacional Estagiário Total 

Empregado de 
empresa privada 

0% 
 

7,1% 
 

26,5% 
 

16,3% 
 

14,3% 
 

64,3% 
 

Funcionário público 0% 0% 5,1% 2,0% 5,1% 12,2% 

Trabalho eventual, 
sem vínculo trabalhista 

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% ,0% 4,1% 

Autônomo 4,1% 2,0% 3,1% ,0% ,0% 9,2% 

Empresário ,0% 3,1% 3,1% ,0% ,0% 6,1% 

Outros 3,1% ,0% ,0% ,0% 1,0% 4,1% 

Total 8,2% 13,3% 38,8% 19,4% 20,4% 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 3 
Cruzamento tipo de função na empresa em que atua com a atuação profissional / estágio. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Observa-se na Figura 3, no cruzamento dos dados sobre o tipo de função com a 

atuação profissional, que 26,5% eram empregados de empresa privada com função 

administrativa, 16,3% com função operacional e 14,3% estagiários. Nos demais, os 

percentuais foram baixos, como exemplo, funcionário público com função 

administrativa (5,1%), função operacional (2%) e estagiário (5,1%); 4,1% eram 

autônomos que não exercem atividade profissional ou estágio; e 3,1% empresários 

na função administrativa e gerencial. 

 

Os apontamentos a seguir baseiam-se na pesquisa realizada por Sant’Anna (2012), 

certamente considerando-se as especificidades do público por ele pesquisado e as 

diferenças relativas ao contexto institucional. Conforme se mencionou anteriormente, 

deve-se ressaltar que a pesquisa realizada por Sant’Anna (2012) foi realizada há 

quase uma década, no âmbito de uma instituição federal. O presente estudo, por seu 

turno, foi realizado em uma IES privada. Nesse sentido, devem-se considerar as 

limitações relativas à comparação das pesquisas em função das diferenças inerentes 

à natureza das instituições analisadas, do perfil do público inquirido e da época de 

realização das pesquisas. 

 

Na pesquisa realizada por Sant’Anna (2012), parcelas equivalentes a 84% dos 

respondentes relataram exercer atividades profissionais, excetuando-se os que eram 
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apenas estudantes e que estavam desempregados. Entre eles, 69% estavam 

inseridos no setor administrativo.  

 

Observa-se que, na pesquisa que fundamenta esta investigação, os acadêmicos 

respondentes, em sua maioria, eram empregados de empresa privada e exerciam 

função administrativa e operacional, sendo a minoria constituída de estagiários. Esse 

resultado pode sinalizar que os acadêmicos inquiridos exercem diversas funções na 

empresa e buscam formação acadêmica para conquistar cargos e salários mais 

elevados. Destaca-se que os respondentes que eram empresários procuraram o curso 

de Administração para gerenciar melhor o próprio negócio.  

 

A Tabela 12 e a Figura 4 permitem visualizar a percepção dos respondentes, ao 

ingressarem no curso, acerca do domínio de conhecimentos necessários para obter 

desempenho satisfatório nas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso de 

graduação em Administração ofertado pela IES Alfa. 

 

Tabela 15 
 
Quando ingressou no curso, você acreditava que possuía os conhecimentos básicos necessários a um 
bom desempenho nas disciplinas? 

Intervalo de horas de estudo Nº de respostas % de respostas 

Não, para nenhuma disciplina 15 14,2 
Sim, para a minoria das disciplinas 31 29,2 
Sim, para a maioria das disciplinas 50 47,2 
Sim, para todas 10 9,4 

Total 106 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 4 
Quando ingressou no curso, você acreditava que possuía os conhecimentos básicos necessários a um 
bom desempenho nas disciplinas? 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação à pesquisa realizada por Sant’Anna (2012) cabem alguns apontamentos. 

Enquanto 27 pessoas declararam-se preparadas para todas as disciplinas, no 

presente trabalho apenas 10 (9,4%) responderam sim para todas. 

 

Para a maioria das disciplinas, no presente trabalho 50 pessoas (47,2%) disseram sim 

para a maioria das disciplinas, enquanto em Sant’Anna (2012) esse percentual foi de 

54%. Na minoria das disciplinas, o presente trabalho encontrou 31 pessoas (29,2%). 

Já Sant’Anna (2012) obteve apenas 13. Não para nenhuma disciplina, no presente 

trabalho, foi referido por 15 pessoas (14,2%) e para Sant’Anna (2012) apenas seis.  

 

À época da pesquisa realizada por Sant’Anna (2012), foi superior a parcela de 

acadêmicos (em relação à pesquisa atual) que se sentiram mais preparados para 

ingressar no curso de Administração. Conforme afirmam Lombardi e Nodari (2011), 

considerável parcela de acadêmicos, naquela ocasião, teve oportunidade de estudar 

em cursos preparatórios ou cursar o ensino médio em escolas particulares antes de 

ingressar no ensino superior.  
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A partir deste ponto tem início a análise de dados para identificar a ótica dos 

acadêmicos acerca das competências desenvolvidas durante o curso por meio do 

tratamento estatístico. Como já foi mencionado, nesta etapa, a análise teve como base 

o bloco I do questionário, adaptado de Sant’Anna (2012), que aborda as competências 

e habilidades desenvolvidas no curso de Administração. 

 

Para o desenvolvimento desta análise, tomou-se por base a técnica de análise fatorial 

exploratória (AFE), que tem por princípio reduzir o número de variáveis em grupos de 

fatores que facilitarão no entendimento dos resultados. Com o propósito de comparar 

os resultados desta pesquisa com os resultados obtidos em semelhante avaliação 

feita por Sant’Anna (2012), adotou-se inicialmente uma perspectiva confirmatória em 

relação a esse estudo, considerando-se nessa AFE um número preestabelecido de 

fatores.  

 

O método utilizado na estruturação dos fatores é o de componentes principais, rotação 

Varimax e cinco fatores preestabelecidos, uma vez que a comparação do estudo 

contempla essa quantidade. 

 

Os critérios de aceite dos AFEs foram Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) superior a 0,60; o 

teste de Bartlet com significância de 0,00. A medida de adequação de permanência 

ou retirada da variável do estudo considera que a medida de adequação da amostra 

(Measure of Sampling Adequacy - MSA) é obtida na diagonal da matriz anti-imagem 

correlação e também pelos valores de comunalidade, como critério de exclusão 

valores inferiores 0,50.  

 

Selecionadas as 36 variáveis, foram obtidas KMO MSA = 0,682 e Bartlett's Test of 

Sphericity com Approx. qui-quadrado, 1963, 796 df = 630 e sig. 0,000. 
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Tabela 16 
 
Anti-image Correlation:  valores da diagonal  

VARIÁVEIS 
Corre-
lação 

Q1-Ter visão humanística e global que me habilita a compreender o meio social, político, 
econômico e cultural em que estou inserido e a tomar decisões.  ,724ª  

Q2-Atuar na gestão das organizações.        ,830ª 

Q3-Desenvolver atividades específicas da prática profissional.  ,737ª 

Q4-Atuar de forma empreendedora. ,792ª 

Q5-Analisar criticamente as organizações. ,702ª 

Q6-Atuar preventivamente. ,530ª 

Q7-Transferir e generalizar conhecimentos. ,803ª 

Q8-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera dos grupos, organizações e instituições. ,753ª 

Q9-Ter uma postura ética e cidadã frente aos desafios socioempresariais. ,856ª 

Q10-Identificar e definir problemas, bem como desenvolver soluções. ,622ª 

Q11-Pensar estrategicamente em relação às oportunidades e resultados. ,760ª 

Q12-Elaborar e propor modificações nos processos de trabalho. ,840ª 
Q13-Transferir e aplicar conhecimentos técnicos para resolver problemas em situação de 
trabalho ,787ª  

Q14-Promover o desenvolvimento humano, visando à melhoria de vida nas organizações. ,651ª 
Q15-Demonstrar compreensão do todo administrativo, de modo integrado, sistêmico e 
estratégico. ,530ª  

Q16-Ter flexibilidade e adaptabilidade diante de problemas e desafios organizacionais. ,822ª 
Q17-Selecionar estratégias adequadas de ação, visando atender aos interesses 
organizacionais. ,684ª 
Q18-Planejar, organizar e estabelecer métodos para gerenciar meu tempo e espaço de 
trabalho. ,692ª  

Q19-Estar aberto às mudanças. ,711ª 

Q20-Ter consciência das implicações éticas de meu trabalho. ,579ª 

Q21-Ter vontade de aprender e buscar o contínuo aperfeiçoamento profissional. ,717ª 

Q22-Ter autoconfiança. ,825ª 

Q23-Ter iniciativa e a criatividade. ,923ª 

Q24-Atuar em equipes multidisciplinares. ,776ª 
Q25-Gerenciar dados e informações encontradas no mundo do trabalho e na vida cotidiana, 
visando ao desenvolvimento organizacional. ,665ª  

Q26-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica utilizando embasamento matemático. ,554ª 
Q27-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica estabelecendo relações formais e causais 
entre os fenômenos produtivos, administrativos e de controle. ,529ª  

Q28-Exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de tomada de decisões. ,660ª 
Q29-Expressar-me e comunicar-me de forma compatível com o exercício profissional, 
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais. ,793ª  
Q30-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo minha posição 
e função na estrutura produtiva. ,722ª  
Q31-Expressar-me de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais 
e sociais. ,556ª  

Q32-Ter determinação, vontade política e administrativa. ,465ª 
Q33-Transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de 
trabalho e meu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais. ,544ª  

Q34-Elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações. ,426ª 

Q35-Realizar consultoria em gestão e Administração. ,486ª 
Q36-Emitir pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 
estratégicos e operacionais. ,430ª  
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A variância total explicada foi de 62,05% para os cinco fatores. Após a exclusão das 

quatro variáveis - Q32, Q34, Q35, Q36 -, aplicou-se novamente a análise fatorial (AF). 

Ao analisar a matriz anti-imagem, verificou-se que não há valores de correlação 

correspondentes à MSA inferiores a 50%. Assim, analisaram-se os valores da 

comunalidade. De acordo com (Schwab, 2007), as comunalidades representam a 

proporção da variância para cada variável incluída na análise, que é explicada pelos 

componentes extraídos. Usualmente, o valor mínimo aceitável é de 0,50, abaixo desse 

patamar a variável deve ser excluída e a análise fatorial deve ser realizada novamente. 

 

Tabela 17 
 
Valores comunalidade 

Q21-Ter vontade de aprender e buscar o contínuo aperfeiçoamento profissional. 1,000 ,677 
Q22-Ter autoconfiança. 1,000 ,693 
Q23-Ter iniciativa e a criatividade. 1,000 ,712 
Q24-Atuar em equipes multidisciplinares. 1,000 ,490 
Q25-Gerenciar dados e informações encontradas no mundo do trabalho e na vida 
cotidiana, visando ao desenvolvimento organizacional. 

1,000 ,722 
 

Q26-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica utilizando embasamento 
matemático. 

1,000 ,713 
 

Q27-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica estabelecendo relações formais 
e causais entre os fenômenos produtivos, administrativos e de controle. 

1,000 ,845 
 

Q28-Exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de tomada de 
decisões. 

1,000 ,616 
 

Q29-Expressar-me e comunicar-me de forma compatível com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais. 

1,000 ,727 
 
 

Q30-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
minha posição e função na estrutura produtiva. 

1,000 ,346 
 

Q31-Expressar-me de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais. 

1,000 ,552 
 

Q33-Transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 
ambiente de trabalho e meu campo de atuação profissional, em diferentes 
modelos organizacionais. 

1,000 ,589 
 
 

Método de extração: análise de componentes principais. 

 

De acordo com os valores da Tabela 14, nota-se que as variáveis Q12, Q16, Q24 e 

Q30 apresentaram resultados abaixo de 0,50. Assim, os valores foram excluídos da 

análise. Aplicando-se novamente a AF, os resultados foram: KMO MSA e Bartlett's 

Test = 0,818 - Bartlett's Test of Sphericity Approx. Qui-quadrado = 1488,765, df= 378 

e sig. = 0,000.  

 

Os resultados referentes à matriz anti-imagem e às comunalidades não apresentaram 

valores abaixo de 0,50. A variância explicada resultou em 66,87%, considerando-se 

os cinco fatores preestabelecidos. 



 

 

77 

 

Tabela 18 
 
Resultado da variância aplicada 

Ordem 
Autovalores iniciais 

Extração de somas de 
cargas elevadas ao 

quadrado 

Rotação somas de cargas 
elevadas ao quadrado 

 

Total % de 
Variação 

Cumulativo 
% 

Total % de 
Variação 

Cumulativo 
% 

Total % de 
Variação 

Cumulativo 
% 

1 10,346 36,949 36,949 10,346 36,949 36,949 4,818 17,206 17,206 
2 2,669 9,533 46,482 2,669 9,533 46,482 4,733 16,903 34,109 
3 2,252 8,044 54,526 2,252 8,044 54,526 3,354 11,978 46,087 
4 1,968 7,027 61,553 1,968 7,027 61,553 3,115 11,125 57,212 
5 1,489 5,317 66,870 1,489 5,317 66,870 2,704 9,658 66,870 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Após a verificação dos resultados, aplicou-se a rotação na matriz de fatores, usando-

se o método Varimax, com a fixação de cinco fatores. 

 

Tabela 19 
 
Matriz de componentes rotados 

VARIÁVEIS 
Corre-
lação 

Q1-Ter visão humanística e global que me habilita a compreender o meio social, político, 
econômico e cultural em que estou inserido e a tomar decisões.  ,724ª  
Q2-Atuar na gestão das organizações.        ,830ª 

Q3-Desenvolver atividades específicas da prática profissional.  ,737ª 

Q4-Atuar de forma empreendedora. ,792ª 

Q5-Analisar criticamente as organizações. ,702ª 

Q6-Atuar preventivamente. ,530ª 

Q7-Transferir e generalizar conhecimentos. ,803ª 

Q8-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera dos grupos, organizações e instituições. ,753ª 

Q9-Ter uma postura ética e cidadã frente aos desafios socioempresariais. ,856ª 

Q10-Identificar e definir problemas, bem como desenvolver soluções. ,622ª 

Q11-Pensar estrategicamente em relação às oportunidades e resultados. ,760ª 

Q12-Elaborar e propor modificações nos processos de trabalho. ,840ª 

Q13-Transferir e aplicar conhecimentos técnicos para resolver problemas em situação de 
trabalho. ,787ª  
Q14-Promover o desenvolvimento humano, visando à melhoria de vida nas organizações. ,651ª 

Q15-Demonstrar compreensão do todo administrativo, de modo integrado, sistêmico e 
estratégico. ,530ª  
Q16-Ter flexibilidade e adaptabilidade diante de problemas e desafios organizacionais. ,822ª 

Q17-Selecionar estratégias adequadas de ação, visando atender aos interesses 
organizacionais. ,684ª  
Q18_Planejar, organizar e estabelecer métodos para gerenciar meu tempo e espaço de 
trabalho. ,692ª  
Q19-Estar aberto às mudanças. ,711ª 

Q20-Ter consciência das implicações éticas de meu trabalho. ,579ª 

Q21-Ter vontade de aprender e buscar o contínuo aperfeiçoamento profissional. ,717ª 

Q22-Ter autoconfiança. ,825ª 

Q23-Ter iniciativa e a criatividade. ,923ª 

Q24-Atuar em equipes multidisciplinares. ,776ª 

Q25 -Gerenciar dados e informações encontradas no mundo do trabalho e na vida cotidiana, 
visando ao desenvolvimento organizacional. ,665ª  
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Q26-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica utilizando embasamento matemático. ,554ª 

Q27-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica estabelecendo relações formais e causais 
entre os fenômenos produtivos, administrativos e de controle. ,529ª  
Q28-Exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de tomada de decisões. ,660ª 

Q29-Expressar-me e comunicar-me de forma compatível com o exercício profissional, 
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais. ,793ª  
Q30-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo minha posição 
e função na estrutura produtiva. ,722ª  
Q31-Expressar-me de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais 
e sociais. ,556ª  
Q32-Ter determinação, vontade política e administrativa. ,465ª 

Q33-Transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de 
trabalho e meu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais. ,544ª  
Q34-Elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações. ,426ª 

Q35-Realizar consultoria em gestão e Administração. ,486ª 

Q36-Emitir pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 
estratégicos e operacionais ,430ª  

Método de extração: Análise de componentes principais. Método de rotação: Varimax com 
normalização de Kaiser r., rotação convergiu em 24 interações. 

 

 

Após a obtenção dos resultados da análise fatorial e reconhecimento dos cinco fatores 

estabelecidos, analisaram-se afirmativas agrupadas em cada um, nomeando-as com 

base na interpretação de suas características (Tabela 17): 

 

Tabela 20 
 
Fatores analisados no presente trabalho 

Fator 1: Ética e 
conhecimento 

Considerar os princípios éticos e morais que norteiam sua relação com 
a sociedade e com as organizações, tendo consciência de sua 
responsabilidade social na tomada de decisões com vistas ao 
desenvolvimento humano. 

  

Fator 2: Ação qualificada 
para desenvolvimento 

humano e organizacional 

Identificar problemas e pensar estrategicamente em sua solução, com 
vistas a agregar valor aos processos de trabalho, construindo novas 
oportunidades para o alcance do sucesso nos resultados e do 
cumprimento de metas de acordo com os interesses organizacionais. 

  

Fator 3: Interação técnica 
e desenvolvimento 

organizacional 

Aplicar conhecimentos técnicos de forma lógica e analítica, 
estabelecendo relações formais e causais entre as diversas áreas 
organizacionais, bem como transferir conhecimentos e informações, por 
meio de relações interpessoais adequadas ao ambiente de trabalho. 

  

Fator 4: Analisar 
melhorias de processos 

produtivos 

Ter capacidade de realizar tarefas e atividades de consultoria, 
pareceres, perícias operacionais e estratégicas, visando ao 
desenvolvimento e implantação de projetos e/ou produtos, sempre 
organizando o próprio tempo e espaço de trabalho. 

  

Fator 5: Aprimorar os 
processos produtivos 

Ter interesse no próprio desenvolvimento, por meio de 
atualização/capacitação rotineira, bem como ter vontade de aprender, 
iniciativa e criatividade. 
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Tabela 21 
 
Fator 1: ética e conhecimento 

Variáveis Discordância Imparcial Concordância Total 

Q9-Ter postura ética e cidadã frente aos 
desafios socioempresariais. 

2 47 56 105 
1,9% 44,8% 53,3% 100%      

Q10-Identificar e definir problemas, bem como 
desenvolver soluções. 

5 33 67 105 
4,8% 31,5% 63,9% 100%      

Q11-Pensar estrategicamente em relação às 
oportunidades e resultados. 

4 36 65 105 
3,8% 34,3% 61,9% 100%      

Q13-Transferir e aplicar conhec. técnicos para 
resolver problemas em situação de trabalho 

8 31 66 105 

7,6% 29,5% 62,9% 100%      
Q15-Demonstrar compreensão do todo admin., 
de modo integrado, sistêmico e estratégico. 

5 37 63 105 
4,8% 35,2% 60,0% 100%      

Q19-Estar aberto às mudanças. 
3 55 45 103 

2,9% 53,4% 43,7% 100%      
Q20-Ter consciência das implicações éticas de 
meu trabalho. 

5 45 56 106 
4,7% 42,5% 52,9% 100%      

Q21-Ter vontade de aprender e buscar o 
contínuo aperfeiçoamento profissional. 

5 53 46 104 
4,8% 51,0% 44,3% 100%      

Q22-Ter autoconfiança. 
3 49 54 106 

2,0% 46,2% 50,9% 100%      

Q23-Ter iniciativa e a criatividade. 
3 45 56 104 

2,9% 43,3% 53,9% 100% 

Figura 5 
Fator 1: ética e conhecimento. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Q9-Ter uma postura ética e cidadã frente aos desafios socioempresariais.
Q10-Identificar e definir problemas, bem como desenvolver soluções.
Q11-Pensar estrategicamente em relação às oportunidades e resultados.
Q13-Transferir e aplicar conhecimentos técnicos para resolver problemas em situação de trabalho
Q15-Demonstrar compreensão do todo administrativo, de modo integrado, sistêmico e estratégico.
Q19-Estar aberto às mudanças.
Q20-Ter consciência das implicações éticas de meu trabalho.
Q21-Ter vontade de aprender e buscar o contínuo aperfeiçoamento profissional.
Q22-Ter autoconfiança.
Q23-Ter iniciativa e a criatividade.
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Tabela 19 
 
Fator 2: ação qualificada para desenvolvimento humano e organizacional 

VARIÁVEIS DISCORDÂNCIA IMPARCIAL CONCORDÂNCIA Total 

Q1-Ter visão humanística e global que 
me habilita a compreender o meio 
social, político, econômico e cultural em 
que estou inserido e a tomar decisões. 

6 31 69 106 

5,7% 29,2% 65,1% 100% 

Q2-Atuar na gestão das organizações.  
6 37 62 105 

5,7% 35,2% 59,0% 100% 

Q3-Desenvolver atividades específicas 
da prática profissional. 

5 33 68 106 
4,7% 31,1% 64,2% 100% 

Q4-Atuar de forma empreendedora.  
6 38 62 106 

5,7% 35,8% 58,5% 100% 

Q14-Promover o desenvolvimento 
humano, visando à melhoria de vida nas 
organizações. 

6 31 67 104 

5,8% 29,8% 64,4% 100% 

Q17-Selecionar estratégias adequadas 
de ação, visando atender aos interesses 
organizacionais. 

3 35 67 105 

2,9% 33,3% 63,8% 100% 

Q18-Planejar, organizar e estabelecer 
métodos para gerenciar meu tempo e 
espaço de trabalho. 

3 40 61 104 

2,9% 38,5% 58,7% 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Figura 6 
Fator 2 - ação qualificada para desenvolvimento humano e organizacional. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 20 
 
Fator 3: interação técnica e desenvolvimento organizacional 

Variáveis Discordância Imparcial Concordância Total 

Q25-Gerenciar dados e informações 
encontradas no mundo do trabalho e na vida 
cotidiana, visando ao desenvolvimento 
organizacional. 

2 30 66 98 

2,0% 30,6% 67,3% 100,0% 

Q29-Expressar-me e comunicar-me de forma 
compatível com o exercício profissional, 
inclusive nos processos de negociação e nas 
comunicações interpessoais ou intergrupais. 

4 35 65 104 

3,8% 33,7% 62,5% 100,0% 

Q33-Transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de 
trabalho e meu campo de atuação profissional, 
em diferentes modelos organizacionais. 

7 38 58 103 

6,8% 36,9% 56,3% 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

 
Figura 7 
Fator 3: interação técnica e desenvolvimento organizacional. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 21 
 
Fator 4: analisar melhorias de processos produtivos 

Variáveis 
Discordânci

a 
Imparcial 

Concordânci
a 

Total 

Q5-Analisar criticamente as organizações.  
5 34 67 106 

4,7% 32,1% 63,2% 100% 

Q6-Atuar preventivamente.  
7 23 75 105 

6,7% 21,9% 71,4% 100% 

Q7-Transferir e generalizar conhecimentos.  5 30 71 106 
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4,7% 28,3% 67,0% 100% 

Q8-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera 
dos grupos, organizações e instituições. 

5 24 75 104 
4,8% 23,1% 72,1% 100% 

Q31-Expressar-me de modo crítico e criativo 
diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais. 

5 32 67 104 

4,8%  30,8%  64,4%  100%  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 8 
Fator 4: analisar melhorias de processos produtivo. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tabela 2222 
 
Fator 5: aprimorar os processos produtivos 

Variáveis Discordância Imparcial Concordância Total 

Q26-Raciocinar de forma lógica, crítica e 
analítica utilizando embasamento matemático. 

7 33 64 104 
6,7% 31,7% 61,6% 100,0% 

Q27-Raciocinar de forma lógica, crítica e 
analítica estabelecendo relações formais e 
causais entre os fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle. 

6 31 67 104 

5,8% 29,8% 64,4% 
100,0% 

Q28-Exercer, em diferentes graus de 
complexidade, o processo de tomada de 
decisões. 

1 36 68 105 

1,0% 34,3% 64,7% 
100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se na Tabela 22 que as questões Q28, Q27, Q26, nessa ordem, alcançaram 

índices de concordância decrescentes. Contudo, as diferenças verificadas em 

termos de percentual não foram expressivas. 
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Figura 9 
Fator 5: aprimorar os processos produtivos. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os registros a seguir baseiam-se na pesquisa realizada por Sant’Anna (2012), 

certamente considerando-se as especificidades do público por ele pesquisado e as 

diferenças relativas à instituição. Como mencionado anteriormente, a pesquisa 

realizada por Sant’Anna (2012) foi realizada há quase uma década, em uma instituição 

federal. Este estudo, por seu turno, foi realizado em uma IES privada. Nesse sentido, 

devem-se considerar as limitações relativas à comparação das pesquisas em função 

das diferenças inerentes à natureza das instituições analisadas, do perfil do público 

inquirido e da época de realização das pesquisas. 

 

Os fatores encontrados neste estudo e os fatores encontrados por Sant’Anna (2012) 

devem ter como princípio a mesma estrutura relativa ao bloco I do instrumento de 

avaliação (Tabela 17). A questão 1 do questionário original foi desdobrads em duas 

outras no questionário aplicado por Sant’Anna, a saber: a) ter visão humanística que 

me habilita a compreender o meio social, político, econômico e cultural em que estou 

inserido e a tomar decisões; b) ter visão global que me habilita a compreender o meio 

social, político, econômico e cultural em que estou inserido e a tomar decisões. A 

Tabela 23 evidencia as alterações efetuadas.  
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Tabela 23 
 
Alterações realizadas no questionário original e o usado por Sant’Anna  

Questionário original 
Incluído no questionário usado por 

Sant’Anna (2012) 

Q1-Ter visão humanística e global que me habilita 
a compreender o meio social, político, econômico 
e cultural em que estou inserido e a tomar 
decisões.  
 

1 Ter visão humanística que me habilita a 
compreender o meio social, político, econômico 
e cultural em que estou inserido e a tomar 
decisões.        
2 Ter visão global que me habilita a 
compreender o meio social, político, econômico 
e cultural em que estou inserido e a tomar 
decisões. 

Q8-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera dos 
grupos, organizações e instituições. 

5 Refletir criticamente sobre a esfera dos 
grupos, organizações e instituições.        
6 Atuar criticamente sobre a esfera dos grupos, 
organizações e instituições        

Q9-Ter postura ética e cidadã frente aos desafios 
socioempresariais. 

7 Ter postura ética frente aos desafios 
socioempresariais.        
8 Ter postura cidadã frente aos desafios 
socioempresariais        

Q10-Identificar e definir problemas, bem como 
desenvolver soluções. 

9 Identificar problemas.        
10 Desenvolver soluções.        

Q13-Transferir e aplicar conhecimentos técnicos 
para resolver problemas em situação de trabalho 

 

13 Transferir conhecimentos técnicos para 
resolver problemas em situação de trabalho. 
14 Aplicar conhecimentos técnicos para 
resolver problemas em situação de trabalho.        

Q21-Ter vontade de aprender e buscar o contínuo 
aperfeiçoamento profissional. 

21 Ter vontade de aprender.        
22 Ter vontade de buscar o contínuo 
aperfeiçoamento profissional        

Q23-Ter iniciativa e a criatividade. 

 

23 Ter iniciativa.        
24 Ter criatividade        

Q2-Atuar na gestão das organizações.        NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q3-Desenvolver atividades específicas da prática 
profissional.  

NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q5-Analisar criticamente as organizações. NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q7-Transferir e generalizar conhecimentos. NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q20-Ter consciência das implicações éticas de 
meu trabalho. 

NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q22-Ter autoconfiança. NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q26-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica 
utilizando embasamento matemático. 

NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q28-Exercer, em diferentes graus de 
complexidade, o processo de tomada de decisões. 

NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q30-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da 
produção, compreendendo minha posição e 
função na estrutura produtiva. 

NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Q31-Expressar-me de modo crítico e criativo 
diante dos diferentes contextos organizacionais e 
sociais. 

NÃO CONSIDERADO NO QUESTIONARIO 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com base na Tabela 23, apurou-se que 10 questões (variáveis) não foram 

consideradas e sete foram desdobradas. Ainda, na análise feita por Sant’Anna (2012), 
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foram excluídas na análise fatorial as questões Q19-Estar aberto às mudanças; Q4-

Atuar de forma empreendedora; Q15-Demonstrar compreensão do todo 

administrativo, de modo integrado, sistêmico e estratégico; e Q25. Atuar em equipes 

multidisciplinares. Após as alterações efetuadas, obteve-se uma versão do 

questionário constituída de 36 questões. O bloco I do questionário aplicado por 

Sant’Anna (2012) foi constituído de 33 questões, com sete diferentes em relação à 

versão utilizada nesta dissertação.   

 

Tabela 25 
 
Comparativo da classificação de fatores - continua 

VARIAVEIS QUESTIONÁRIO APLICADO 

COMPARAÇÃO DOS FATORES Análise 

Dissertação Sant’Anna 
(2012) 

Q20-Ter consciência das implicações éticas de meu 
trabalho. 

F1 NC Dif. 

Q15-Demonstrar compreensão do todo administrativo, 
de modo integrado, sistêmico e estratégico. 

F1 EXCL Dif. 

Q13-Transferir e aplicar conhecimentos técnicos para 
resolver problemas em situação de trabalho 

F1 DESD Dif. 

Q21-Ter vontade de aprender e buscar o contínuo 
aperfeiçoamento profissional. 

F1 DESD Dif. 

Q19-Estar aberto às mudanças. F1 DESD Dif. 

Q11-Pensar estrategicamente em relação às 
oportunidades e resultados. 

F1 F2 Dif. 

Q23-Ter iniciativa e a criatividade. F1 DESD Dif. 

Q22-Ter autoconfiança. F1 NC Dif. 

Q9-Ter postura ética e cidadã frente aos desafios 
socioempresariais. 

F1 DESD Dif. 

Q10-Identificar e definir problemas, bem como 
desenvolver soluções. 

F1 DESD Dif. 

Q4-Atuar de forma empreendedora. F2 EXCL Dif. 

Q14-Promover o desenvolvimento humano, visando à 
melhoria de vida nas organizações. 

F2 F1 Dif. 

Q1-Ter visão humanística e global que me habilita a 
compreender o meio social, político, econômico e 
cultural em que estou inserido e a tomar decisões.  

F2 DESD Dif. 

Q17-Selecionar estratégias adequadas de ação, 
visando atender aos interesses organizacionais. 

F2 F2 Igual 

Q18-Planejar, organizar e estabelecer métodos para 
gerenciar meu tempo e espaço de trabalho. 

F2 F4 Dif. 

Q3-Desenvolver atividades específicas da prática 
profissional.  

F2 NC Dif. 

Q2-Atuar na gestão das organizações.        F2 NC Dif. 

Q33-Transferir conhecimentos da vida e da experiência 
cotidianas para o ambiente de trabalho e meu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais. 

F3 F3 Igual 
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Tabela 25 
 
Comparativo da classificação de fatores - conclui 

VARIAVEIS QUESTIONÁRIO APLICADO 

COMPARAÇÃO DOS 
FATORES 

Análise 

Dissertação Sant’Anna 
(2012) 

Q29-Expressar-me e comunicar-me de forma compatível 
com o exercício profissional, inclusive nos processos de 
negociação e nas comunicações interpessoais ou 
intergrupais. 

F3 F3 Igual 

Q25 -Gerenciar dados e informações encontradas no 
mundo do trabalho e na vida cotidiana, visando ao 
desenvolvimento organizacional. 

F3 F3 Igual 

Q8-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera dos grupos, 
organizações e instituições. 

F4 DESD Dif. 

Q6-Atuar preventivamente. F4 F1 Dif. 

Q7-Transferir e generalizar conhecimentos. F4 NC Dif. 

Q5-Analisar criticamente as organizações. F4 NC Dif. 

Q31-Expressar-me de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos organizacionais e sociais. 

F4 NC Dif. 

Q27-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica 
estabelecendo relações formais e causais entre os 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle. 

F5 F3 Dif. 

Q26-Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica 
utilizando embasamento matemático. 

F5 NC Dif. 

Q28-Exercer, em diferentes graus de complexidade, o 
processo de tomada de decisões. 

F5 NC Dif. 

Q12-Elaborar e propor modificações nos processos de 
trabalho. 

EXCL F2 Dif. 

Q16-Ter flexibilidade e adaptabilidade diante de problemas 
e desafios organizacionais. 

EXCL F2 Dif. 

Q24-Atuar em equipes multidisciplinares. EXCL EXCL Dif. 

Q32-Ter determinação, vontade política e administrativa. EXCL F4 Dif. 

Q34-Elaborar, implementar e consolidar projetos em 
organizações. 

EXCL F4 Dif. 

Q35-Realizar consultoria em gestão e Administração. EXCL F4 Dif. 

Q36-Emitir pareceres e perícias administrativas, 
gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais 

EXCL F4 Dif. 

DESD: desdobramento ; EXCL: excluído; NC: não considerado. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Neste ponto, a título de conclusão do capítulo, cabem alguns comentários sobre os 

resultados obtidos na pesquisa realizada na IES Alfa. O primeiro deles refere-se à 

descrição da IES Alfa e ao currículo do curso de Administração que constituiu o 

primeiro objetivo específico da pesquisa. Com base na pesquisa realizada, pode-se 

notar que a instituição analisada é de natureza privada, com status de centro 

universitário. A IES Alfa tem tradição no cenário educacional brasileiro, atuando há 

quase 50 anos.  
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Outro aspecto marcante é o porte da IES, que congrega 90 unidades distribuídas em 

23 estados e no Distrito Federal, atendendo público da ordem de 500 mil acadêmicos. 

Em relação ao EaD, possui mais de 600 polos. A IES Alfa oferta uma gama de 

produtos relacionados a cursos de graduação e pós-graduação, soluções corporativas 

e cursos de extensão. A IES Alfa oferta, ainda, ensino médio e preparação para a 

universidade, formação técnica, com foco no desenvolvimento profissional. A unidade 

analisada localizada em Belo Horizonte-MG, a IES Alfa, oferta 19 cursos superiores e 

atende, aproximadamente, 5.000 acadêmicos. No seu quadro de profissionais, a IES 

conta com 228 professores e com 451 funcionários que atuam na área administrativa.  

 

No que se refere ao curso de Administração analisado, verificou-se que a primeira 

turma de formandos ainda não foi entregue à sociedade. Isso porque o curso teve 

início no ano de 2016 e está estruturado em 8º período. Logo, o último período do 

curso ainda não foi ofertado. Apurou-se que a IES Alfa adota um currículo padrão para 

cada um dos cursos que oferta. Esse currículo é utilizado como referência em todas 

as unidades que disponibilizam determinado curso. Há restrita autonomia por parte 

das unidades e dos docentes para intervenções na matriz curricular estabelecida pela 

instituição. Os cursos de gestão adotam, nos períodos iniciais, disciplinas comuns 

como alternativa de redução de custos.  

 

A IES Alfa utiliza um sistema denominado banco de atividades como fonte de questões 

para a elaboração de provas e proposição de atividades que potencializam o processo 

de ensino-aprendizagem. Esse sistema é alimentado com a colaboração de docentes 

que fazem sugestões, independentemente da unidade em que atuam. Dessa forma, 

a instituição acaba por estimular o envolvimento dos professores, que podem ampliar 

seus saberes, pois Perrenoud (2000) acredita que o professor muda à medida que 

adquire experiências de vida e no trabalho com outros profissionais e com a 

descoberta de novas formas didáticas. Lopes (2002) ressalta a relevância das práticas 

didático-pedagógicas com vistas à superação das dificuldades advindas da 

fragmentação disciplinar. Nessa direção, quaisquer alternativas que estimulem a 

contribuição dos professores e fomentem a troca de experiências e construção 

coletiva de conhecimentos entre eles merecem atenção. 
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A impossibilidade de alterar a natureza e o formato das alternativas propostas em nível 

institucional pode comprometer a inserção de casos para estudo mais 

contextualizados com a realidade das diversas unidades da IES Alfa. Deve-se levar 

em conta que a instituição opera em diversos estados e que a extensão geográfica 

abarca situações distintas e marcadas por especificidades. Nesse sentido, é relevante 

permitir certa adequação dos casos analisados à realidade do público atendido em 

determinada região. Zabala (1998) entende que, para se estabelecerem os vínculos 

entre os conteúdos e os acadêmicos, é preciso gerar um ambiente favorável, no qual 

os acadêmicos se sintam à vontade; isso pressupõe que os professores devem 

conquistar a afetividade dos acadêmicos e, certamente, criar conexões com o cenário 

de atuação dos alunos. 

 

No que se refere ao segundo objetivo específico da pesquisa, que verificou a relação 

entre as competências previstas no projeto pedagógico de curso e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, os resultados obtidos revelaram um consistente alinhamento. 

Todas as 20 competências mencionadas no PPC estão em sintonia com aquelas 

recomendadas nas DCNs do curso de Administração, segundo estabelece o art. 4° da 

Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em Administração. Para Lombardi e 

Nodari (2008), as IES que oferecem cursos de graduação em Administração devem 

atentar-se às estratégias utilizadas em sala de aula, visando ao desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e conhecimentos especificados nas diretrizes curriculares. 

 

Finalmente, tendo-se o terceiro objetivo específico - “identificar a ótica dos 

acadêmicos acerca das competências desenvolvidas durante o curso a partir da 

estrutura utilizada por Sant’Anna (2012)” -, pode-se constatar que ampla gama de 

competências que constavam do instrumento de inquérito foi desenvolvida no curso, 

na ótica dos acadêmicos. Por meio do tratamento estatístico, foram apurados cinco 

fatores que sintetizam o conjunto das competências, a saber:  

 

a) Ética e conhecimento, que significa considerar os princípios éticos e morais 

que norteiam sua relação com a sociedade e com as organizações, tendo 

consciência de sua responsabilidade social na tomada de decisões com vistas 

ao desenvolvimento humano;  
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b) ação qualificada para desenvolvimento humano e organizacional, que 

envolve a identificação de problemas e pensar estrategicamente sua solução, 

com o intuito de agregar valor aos processos de trabalho, construindo novas 

oportunidades para o alcance do sucesso nos resultados e do cumprimento de 

metas de acordo com os interesses organizacionais;  

c) interação técnica e desenvolvimento organizacional, que significa aplicar 

conhecimentos técnicos de forma lógica e analítica, estabelecendo relações 

formais e causais entre as diversas áreas organizacionais, bem como transferir 

conhecimentos e informações, por meio de relações interpessoais adequadas 

ao ambiente de trabalho;  

d) analisar melhorias de processos produtivos descritas como capacidade de 

realizar tarefas e atividades de consultoria, pareceres, perícias operacionais e 

estratégicas, visando ao desenvolvimento e implantação de projetos e/ou 

produtos, sempre organizando o próprio tempo e espaço de trabalho;  

e) aprimorar os processos produtivos definidos como interesse no próprio 

desenvolvimento, por meio de atualização/capacitação rotineira, bem como ter 

vontade de aprender - iniciativa e criatividade. 

 

Embora os resultados sinalizem a aprovação dos acadêmicos em relação ao 

desenvolvimento de competências por meio da estrutura e dos recursos 

disponibilizados pela IES Alfa e da dinâmica inerente ao processo de ensino-

aprendizagem, conforme esclareceram diversos autores, como Boterf (2003), Zarifian 

(2001; 2003) e Perrenoud (1999), a competência se manifesta na ação e em 

determinado espaço. Nesse sentido, é no âmbito do trabalho que a comprovação das 

competências desenvolvidas no curso poderá ser constatada.  

 

Deve-se considerar que novas competências poderão ser desenvolvidas, já que os 

pesquisados, em períodos distintos, ainda cursarão outras disciplinas no decorrer da 

graduação em Administração. A contribuição do processo formativo para o 

desenvolvimento de competências está relacionada à capacidade de despertar, no 

aluno, a ação consciente e sintonizada com o cenário do qual faz parte. Nessa linha, 

de acordo com Freire (1999), ensinar é oportunizar o saber, fazer com que o aluno 

compreenda o que se passa à sua volta e que aprenda com isso. 
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5 Considerações Finais 

 

A presente dissertação objetivou “caracterizar o processo de desenvolvimento de 

competências profissionais em um curso de graduação em Administração, ofertado 

por uma IES privada em Belo Horizonte-MG”. Essa empreitada se deu por meio dos 

objetivos específicos estabelecidos na pesquisa.  

 

O primeiro deles envolveu a descrição da instituição e do curso de graduação em 

Administração. A IES Alfa é uma instituição privada que tem mais de 50 anos de 

existência, destacando-se no cenário nacional pelo porte e oferta de cursos em 

diversos níveis de formação. Sua atuação abrange diversos estados do território 

nacional e conta com extenso quadro de colaboradores, incluindo docentes e 

profissionais da área administrativa. Em relação ao curso de  

Administração, analisado nesta dissertação, verificou-se que a adoção de um currículo 

comum proporciona alinhamento no processo de ensino-aprendizado e uniformidade 

em todas as unidades da referida IES. A proposição de matrizes curriculares nos 

cursos de gestão tem como premissa a oferta de disciplinas comuns nos primeiros 

períodos dos cursos. Essa estratégia de redução de custos, frequentemente utilizada 

por instituições privadas, torna-se decisiva na elevada concorrência que caracteriza o 

quadro educacional brasileiro. 

 

O segundo objetivo específico da pesquisa foi “identificar em que medida as 

competências estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais estão presentes no 

projeto pedagógico de curso”. Inferiu-se que as competências explicitadas no PPC do 

curso de Administração da instituição obedecem àquelas estabelecidas nas  

DCNs, como especifica o art. 4° da Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005. 

Um aspecto relevante revelado na pesquisa refere-se a certa rigidez inerente à matriz 

curricular, na medida em que os docentes não podem intervir ou modificar a estrutura 

determinada pela instituição.  

 

Detectou-se, ainda, a ausência de autonomia por parte dos docentes para alterar as 

atividades institucionalizadas referentes ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, o sistema denominado banco de atividades tem sido bastante útil para 

estimular a contribuição dos professores e ampliar possibilidades de aprendizado, 
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mas ainda não possibilita a alteração do formato ou conteúdo das atividades 

propostas, que são, inclusive, utilizadas em cursos de pós-graduação com as devidas 

adequações. Na proposição de estudos de caso, os professores também não gozam 

de liberdade para fazer alterações. O aspecto crítico é a inflexibilidade que 

compromete a adequação dos casos estudados à realidade local com suas 

particularidades.   

 

A pesquisa revelou, ainda, quanto ao atendimento das demandas locais, que as 

unidades da IES Alfa não possuem autonomia para alterar a proposta curricular ou 

ementas das disciplinas, ainda que a justificativa seja promover as competências 

necessárias. Dessa forma, o curso almeja a formação de um profissional com perfil 

mais genérico, sem relação direta com as vocações locais. Por outro lado, essa 

conduta é compreensível na medida em que o egresso poderá atuar nos mais diversos 

tipos de organizações e em territórios distintos.   

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi “identificar a ótica dos acadêmicos 

acerca das competências desenvolvidas durante o curso, a partir da estrutura utilizada 

por Sant’Anna (2012)”. Abstraiu-se que a maioria dos respondentes concorda que o 

curso de Administração da IES Alfa tem fomentado o desenvolvimento de 

competências inerentes às DCNs. Assim, por meio das disciplinas e do processo de 

ensino-aprendizagem, o curso promove diversas competências, a saber: o 

conhecimento e desenvolvimento dos princípios éticos e morais que norteiam sua 

relação com a sociedade e com as organizações, tendo consciência de sua 

responsabilidade social na tomada de decisões com vistas ao desenvolvimento 

humano; permissão aos acadêmicos para identificar problemas e pensar 

estrategicamente sua solução, com vistas a agregar valor aos processos de trabalho, 

construindo novas oportunidades para o alcance do sucesso nos resultados e do 

cumprimento de metas de acordo com os interesses organizacionais; aplicação de 

conhecimentos técnicos de forma lógica e analítica, estabelecendo relações formais 

e causais entre as diversas áreas organizacionais, bem como transferência de 

conhecimentos e informações por meio de relações interpessoais adequadas ao 

ambiente de trabalho; auxílio na capacidade de realizar tarefas e atividades de 

consultoria, pareceres, perícias operacionais e estratégicas, visando ao 

desenvolvimento e implantação de projetos e/ou produtos, sempre organizando o 
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próprio tempo e espaço de trabalho; e desenvolvimento de interesse no próprio 

desenvolvimento, por meio de atualização/capacitação rotineira, bem como vontade 

de aprender, iniciativa e criatividade. 

 

A pesquisa encontrou cinco fatores que congregam as competências: ética e 

conhecimento; ação qualificada para desenvolvimento humano e organizacional; 

interação técnica e desenvolvimento organizacional; análise de melhorias de 

processos produtivos; e aprimoramento dos processos produtivos. 

 

Finalmente, pode-se concluir que a pesquisa alcançou os objetivos estabelecidos e 

que a IES Alfa tem envidado esforços para potencializar a formação e o 

desenvolvimento de competências dos acadêmicos do curso de Administração. A 

infraestrutura institucional e a gama de recursos utilizados parecem surtir efeito na 

medida em que os acadêmicos, de forma geral, concordam que as disciplinas 

contribuem para o desenvolvimento de competências. Novamente, deve-se levar em 

conta que o desenvolvimento de competências será aferido de forma objetiva quando 

os egressos exercerem suas atividades no âmbito de atuação profissional. É relevante 

mencionar que, para além dos dados expressos em documentos institucionais, a visão 

dos discentes representa um aspecto decisivo que qualifica os dados e sinaliza limites 

e possibilidades inerentes ao contexto da IES analisada. 

 

Como limitação da pesquisa, menciona-se a análise restrita a apenas uma das 

unidades da IES Alfa.  

 

Como sugestões para outros estudos, recomendam-se: realização de nova pesquisa 

com inquérito dos docentes; estudo com a inclusão de outras unidades da instituição; 

pesquisa comparativa entre unidades localizadas em diferentes regiões e estados do 

país.  

 

5.1 Recomendações gerenciais 

 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa, averiguou-se certa fragilidade que merece 

atenção por parte da IES Alfa. Nessa linha, destaca-se a necessidade de dotar as 

unidades com autonomia suficiente para atuarem de forma participativa no processo 
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de construção do currículo. Dessa forma, a instituição poderá estimular as conexões 

com a realidade local, contribuindo para que o futuro profissional possa atuar de forma 

competente e em sintonia com as especificidades onde está inserido. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Modelo de Solicitação de Autorização para Realização da Pesquisa 

 

Belo Horizonte, data. 
 
 
Empresa Alfa 
 

Solicitamos autorização para realização, nessa conceituada empresa, da pesquisa 

empírica referente à dissertação da mestranda Camilla Carvalho Gonçalves, aluna no 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (MPA/FPL), 

cujo título é “Desenvolvimento de Competências em Curso de Graduação em 

Administração: Estudo de Caso em Instituição Privada no Estado de Minas 

Gerais”, orientada pelo Professor Dr. Reginaldo de Jesus C. Lima. 

 

Os dados coletados serão analisados para fins acadêmicos, resguardando-se o 

necessário sigilo ético. Solicitamos a autorização para utilização dos resultados em 

publicações acadêmicas - dissertação, artigos em periódicos, em congressos e afins. 

Favor marcar se concorda com a divulgação do nome da instituição em publicações 

de trabalhos científicos:  

  sim  não 

 

Desde já agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Camilla Carvalho Gonçalves              Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima 

     Mestranda- MPA/FPL                                               Orientador 

 

De acordo: 

Nome: 
Cargo: 

Apêndice B – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 



 

 

101 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu aceito livremente participar nesta pesquisa cujo objetivo é caracterizar o 
processo de desenvolvimento de competências profissionais em um curso de 
graduação em Administração ofertado por uma IES privada em Belo Horizonte-MG. 
Estou ciente de que não haverá a identificação do participante, garantindo 
confidencialidade, privacidade e anonimato. Estou ciente, também, que posso 
recusar-me a participar ou retirarme em qualquer fase da pesquisa sem que isso 
me traga alguma penalização. 

Eu concordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que teve o 
objetivo de informar e esclarecer sobre a pesquisa e a sua participação? 

 

sim  

não 
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Apêndice C – Modelo de Questionário  

 

Prezado(a) aluno(a), 

 

Solicito sua colaboração para a realização da pesquisa para o trabalho de 
conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo (MPA/FPL). O presente questionário tem como finalidade caracterizar 
o processo de desenvolvimento de competências profissionais em um curso de 
graduação em Administração, ofertado por uma IES privada em Belo Horizonte -
MG. 

Esclareço que não haverá identificação do respondente, garantindo 
confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que suas 
opiniões e ideias possam ser utilizadas contra você. 

Não existem respostas certas ou erradas em relação a qualquer dos itens, 
pretendendo-se apenas a obtenção de sua opinião sincera. 

Sua participação é muito valiosa!  

Muito obrigada! 

 

Mestranda: Camila Carvalho Gonçalves - Mestranda MPA/FPL 
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BLOCO I – Competências e Habilidades Desenvolvidas no Curso de Graduação 

em Administração  

 

Leia cada uma das frases a seguir e avalie o seu grau de discordância ou concordância com cada uma 

delas, marcando um X na coluna correspondente.  

 

Durante o curso de graduação aprendi a:  DISCORDO CONCORDO 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

M
u

it
o

 

P
o

u
c

o
 

P
o

u
c

o
  

M
u

it
o

 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

1 
Ter visão humanística e global que me habilita a 
compreender o meio social, político, econômico e cultural 
em que estou inserido e a tomar decisões. 

      

2 Atuar na gestão das organizações.       

3 
Desenvolver atividades específicas da prática 
profissional. 

      

4 Atuar de forma empreendedora.       

5 Analisar criticamente as organizações.       

6 Atuar preventivamente.       

7 Transferir e generalizar conhecimentos.       

8 
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera dos grupos, 
organizações e instituições. 

      

9 
Ter uma postura ética e cidadã frente aos desafios 
socioempresariais. 

      

10 
Identificar e definir problemas, bem como desenvolver 
soluções. 

      

11 
Pensar estrategicamente em relação às oportunidades e 
aos resultados. 

      

12 
Elaborar e propor modificações nos processos de 
trabalho. 

      

13 
Transferir e aplicar conhecimentos técnicos para resolver 
problemas em situação de trabalho. 

      

9 
Ter postura ética e cidadã frente aos desafios 
socioempresariais. 

      

14 
Promover o desenvolvimento humano, visando à melhoria 
de vida nas organizações. 

      

15 
Demonstrar compreensão do todo administrativo, de 
modo integrado, sistêmico e estratégico. 

      

16 
Ter flexibilidade e adaptabilidade diante de problemas e 
desafios organizacionais. 

      

17 
Selecionar estratégias adequadas de ação, visando 
atender aos interesses organizacionais. 

      

18 
Planejar, organizar e estabelecer métodos para gerenciar 
meu tempo e espaço de trabalho. 

      

19 Estar aberto às mudanças.       

20 Ter consciência das implicações éticas de meu trabalho.       

21 
Ter vontade de aprender e buscar o contínuo 
aperfeiçoamento profissional. 

      

22 Ter autoconfiança.       

23 Ter iniciativa e a criatividade.       
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24 Atuar em equipes multidisciplinares.       

25 
Gerenciar dados e informações encontradas no mundo do 
trabalho e na vida cotidiana, visando ao desenvolvimento 
organizacional. 

      

26 
Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica utilizando 
embasamento matemático. 

      

27 
Raciocinar de forma lógica, crítica e analítica 
estabelecendo relações formais e causais entre os 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle. 

      

28 
Exercer, em diferentes graus de complexidade, o 
processo de tomada de decisões. 

      

29 

Expressar-me e comunicar-me de forma compatível com 
o exercício profissional, inclusive nos processos de 
negociação e nas comunicações interpessoais ou 
intergrupais. 

      

30 
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
compreendendo minha posição e função na estrutura 
produtiva. 

      

31 
Expressar-me de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos organizacionais e sociais. 

      

32 Ter determinação, vontade política e administrativa.       

33 

Transferir conhecimentos da vida e da experiência 
cotidianas para o ambiente de trabalho e meu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais. 

      

34 
Elaborar, implementar e consolidar projetos em 
organizações. 

      

35 Realizar consultoria em gestão e Administração.       

36 
Emitir pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais. 
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BLOCO II – Dados do Respondente  

 

1) Turno: a. (     )  Manhã  b. (     ) Noite 

 
2)  Sexo: a. (     ) Feminino b. (     ) Masculino 

 
3) Faixa etária:   

a. (     ) Menos de 20 anos   

b. (     ) De 20 a 25 anos 

c. (     ) De 26 a 30 anos 

d. (     ) de 30 anos a 35 anos 

e. (     ) acima de 35 anos 

 
4) Tipo de função na empresa em que atua: 

a. (     ) Não exerço atividade profissional ou estágio 

b. (     ) Gerencial 

c. (     ) Administrativa 

d. (     ) Operacional 

e. (     ) Estagiário 

 

5) Atuação profissional/estágio: 

a. (     ) Empregado de empresa privada 

b. (     ) Funcionário público 

c. (     ) Trabalho eventual, sem vínculo trabalhista 

d. (     ) Autônomo 

e. (     ) Empresário 

f. Outro: Especifique:_______________________________________ 

 

6) Tempo total de atuação em empresas: 

a. (     ) Menos de 2 anos 

b. (     ) De 2 a 5 anos 

c. (     ) De 6 a 10 anos 

d. (     ) De 11 a 15 anos 

e. (     ) Mais de 15 anos 

 

7)  Quantas horas de atividade profissional ou estágio você cumpre? 

a.  (     ) Até 20 horas semanais 

b. (     ) Entre 20 e 30 horas semanais 

c. (     ) Entre 31 e 40 horas semanais 

d. (     ) Mais de 40 horas semanais 
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8) Quantas horas semanais você dedica aos estudos? 

a. (     ) Apenas assisto às aulas 

b. (     ) 1 a 2 horas por semana 

c. (     ) 3 a 5 horas por semana 

d. (     ) 6 a 8 horas por semana 

e. (     ) Mais de 8 horas por semana 

 

9) Quando ingressou no curso, você acreditava que possuía os conhecimentos básicos 

necessários a um bom desempenho nas disciplinas? 

a. (     ) Sim, para todas as disciplinas 

b. (     ) Sim, para a maioria das disciplinas 

c. (     ) Sim, para a minoria das disciplinas 

d. (     ) Não, para nenhuma disciplina 

 

10) Frequência com que você se atualiza a respeito dos acontecimentos do mundo 

contemporâneo: 

a. (     ) Nunca 

b. (     ) Raramente 

c. (     ) 1 a 2 vezes por semana 

d. (     ) 3 a 4 vezes por semana 

e. (     ) 5 ou mais vezes por semana 

 

11) Frequência com que você participa de atividades culturais (cinema, teatros, concertos, 

exposição de artes, etc.): 

a. (     ) Nunca 

b. (     ) Raramente 

c. (     ) 1 a 2 vezes por semana 

d. (     ) 3 a 4 vezes por semana 

e. (     ) 5 ou mais vezes por semana 

 

 

Sinta-se à vontade para comentar aspectos que não tenham sido abordados no 

questionário e que você considere relevante.  

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada por sua participação! 
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Apêndice D – Modelo de Roteiro de Entrevista  

 

Em relação ao currículo da graduação em Administração, a IES Alfa orienta-se por 

uma proposta única ou há diversas alternativas? 

Os docentes participam da elaboração do currículo? Comente. 

Como são produzidas as alterações no currículo? 

As disciplinas da matriz curricular da graduação em Administração são específicas do 

curso ou há compatibilidade com outros cursos de gestão ofertados pela IES Alfa? 

Como a instituição tem tratado a questão da regionalização? 

Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, quais são as alternativas utilizadas 

pela IES Alfa para potencializar resultados? 

Considerando que a IES Alfa tem diversas unidades, inclusive em outros estados, 

comente sobre a proposição de questões para a elaboração de provas.  

Em que medida determinada unidade da IES Alfa tem autonomia para fazer 

adaptações para atender às demandas locais? 

 

Muito obrigada! 

 

 

 


