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Resumo 

 

Esta pesquisa foi realizada em Instituições de Educação Superior (IES) localizadas na 
região norte de Minas Gerais, que ofertam o curso de graduação em Administração, 
na modalidade presencial. A região dispõe de 14 ofertas do curso de Administração 
presenciais, distribuídas em seis cidades, com destaque ao município de Montes 
Claros, sendo considerado um polo universitário (MEC, 2019). Somando todas as IES, 
a mesorregião oferta 1310 vagas para o curso de Administração anualmente. Diante 
do número de IES e de vagas ofertadas, pode-se inferir sobre a importância da 
profissão para a região e, sobretudo, mostra a demanda do mercado regional pelo 
profissional de Administração. Com isso, percebe-se a importância de um estudo que 
contemple a inovação na oferta desses cursos e a percepção dos coordenadores de 
cursos acerca da inovação na estrutura curricular. Assim, esta pesquisa pretendeu 
responder ao seguinte questionamento: como se dá a percepção dos coordenadores 
de curso com relação à inovação nos cursos de Administração, considerando o 
modelo do octógono da inovação? Para responder ao questionamento proposto, esta 
pesquisa apresenta por objetivo geral, verificar a percepção dos coordenadores de 
curso com relação à inovação nos cursos de Administração, considerando o modelo 
do octógono da inovação das dimensões propostas por Scherer e Carlomagno (2009). 
Por objetivos específicos, pretende-se: conhecer as estruturas curriculares dos cursos 
de Administração ofertados na mesorregião norte de Minas Gerais; conhecer os perfis 
dos gestores/coordenadores dos cursos de Administração ofertados na mesorregião 
norte de Minas Gerais; e identificar as incidências e o potencial da gestão da inovação 
dos cursos de Administração no norte de Minas Gerais à luz das dimensões propostas 
por Scherer e Carlomagno (2009). Para o alcance dos objetivos propostos, realizou-
se uma pesquisa de caráter descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. 
Contemplou-se a utilização das técnicas de pesquisa documental, bibliográfica e 
pesquisa de campo, com a aplicação de questionário semiestruturado. Para a análise 
dos dados coletados foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e de análise 
quantitativa. Diante dos resultados, foi possível conhecer as matrizes curriculares dos 
cursos e suas particularidades em relação às disciplinas ofertadas (ementa, conteúdo 
e bibliografias). Além disto, foi possível identificar a incidência de inovação no 
conteúdo das matrizes curriculares, os quais demonstraram baixa incidência e, em 
sua maioria, ofertados nos últimos períodos do curso. Foi possível também, 
sobretudo, verificar as percepções dos coordenadores de curso acerca da inovação 
nos cursos de administração que são geridos por eles, considerando as dimensões 
da gestão da inovação nas IES pesquisadas. 
 
Palavras-chaves: Dimensões da Inovação. Cursos de Administração. 
Coordenadores de Curso. 

 
 
 
  



 

Abstract 
 
 
This research was carried out in Higher Education Institutions (HEI) located in the 
northern region of Minas Gerais, which offer the undergraduate course in 
Administration, in person. The region has 14 face-to-face Administration course offers, 
distributed in six cities, especially the municipality of Montes Claros, being considered 
a university center (MEC, 2019). Adding all IES, the mesoregion offers 1310 places for 
the Administration course annually. Given the number of HEI and vacancies offered, 
one can infer about the importance of the profession for the region and, above all, 
shows the demand of the regional market for the Administration professional. With this, 
it is perceived the importance of a study that contemplates the innovation in the offer 
of these courses and the perception of the course coordinators about the innovation in 
the curricular structure. Thus, this research intended to answer the following question: 
how do the course coordinators perceive innovation in Administration courses, 
considering the octagon model of innovation? In order to answer the proposed 
question, this research has as a general objective, to verify the perception of the course 
coordinators regarding the innovation in the Administration courses, considering the 
model of the innovation octagon of the dimensions proposed by Scherer and 
Carlomagno (2009). For specific objectives, it is intended: to know the curricular 
structures of the Administration courses offered in the northern mesoregion of Minas 
Gerais; to know the profiles of the managers/coordinators of the Administration 
courses offered in the northern mesoregion of Minas Gerais; and to identify the 
incidences and the potential of innovation management in Administration courses in 
the north of Minas Gerais in the light of the dimensions proposed by Scherer and 
Carlomagno (2009). To achieve the proposed objectives, a descriptive research was 
carried out, with a quantitative and qualitative approach. The use of documentary, 
bibliographic and field research techniques was contemplated, with the application of 
a semi-structured questionnaire. For the analysis of the collected data, the techniques 
of content analysis and quantitative analysis were used. In view of the results, it was 
possible to know the curricular matrices of the courses and their particularities in 
relation to the disciplines offered (menu, content and bibliographies). In addition, it was 
possible to identify the incidence of innovation in the content of the curricular matrices, 
which showed low incidence and, for the most part, offered in the last periods of the 
course. It was also possible, above all, to verify the perceptions of the course 
coordinators about innovation in the administration courses that they manage, 
considering the dimensions of innovation management in the researched HEIs. 
 
Keywords: Dimensions of Innovation. Administration courses. Course Coordinators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista de Figuras 
 

Figura 1 - Gerações de gestão da inovação  ............................................................ 19 

Figura 2 - Tipos de Inovação  .................................................................................... 20 

Figura 3 – IES que ofertam o curso de Administração no Norte de Minas Gerais  ... 23 

Figura 4 - Habilidades  .............................................................................................. 27 

Figura 5 – Octógono de inovação  ............................................................................ 29 

Figura 6 - Dimensões da inovação  ........................................................................... 30 

Figura 7 - IES que ofertam o curso de Administração na modalidade presencial 

                no norte de Minas Gerais  ......................................................................... 32 

Figura 8 - Síntese da metodologia  ........................................................................... 34 

Figura 9 - Formação Acadêmica - Graduação  ......................................................... 36 

Figura10 - Experiência como coordenador de curso  ................................................ 37 

Figura 11 - Experiência em docência do ensino superior  ......................................... 37 

Figura 12 - Esforços de implementação da Inovação pela IES nos  

                  cursos de Administração  ........................................................................ 38 

Figura13 - Promoção de ambiente favorável para a inovação  ................................. 39 

Figura 14 - Acompanhamento das ideias e oportunidades de inovação  .................. 40 

Figura 15 - Cruzamento: promoção do aprendizado X capacitação dos  

                   professores  ............................................................................................ 40 

Figura16 - Incidência de conteúdo de inovação na matriz curricular do curso  ......... 41 

Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração  

                  presenciais em Minas Gerais  ................................................................. 46 

 
  



 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1 - Áreas mais promissoras para contratação de administrador  .................. 28 

Tabela 2 - Setores da economia mais promissores para o Administrador (em %)  ... 28 

Tabela 3 - Ocorrências do termo “inovação” na matriz curricular dos cursos de 

                 graduação em Administração – Norte de Minas-MG – 2019  ................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

CFA - Conselho Federal de Administração 

IES - Instituição de Educação Superior 

MEC - Ministério da Educação 

NPD - Desenvolvimento de novos produtos 

OCDE - Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

  



 

Sumário 

 

1 Introdução   ........................................................................................................... 12 

 

2 Abordagem teórica  .............................................................................................. 15 

2.1 Inovação  ............................................................................................................ 15 

2.2 Gestão da inovação .......................................................................................... 18 

2.3 Educação superior de Administração: Brasil, Minas Gerais e norte de  

      Minas   ................................................................................................................ 21 

2.4 Marco teórico  .................................................................................................... 19 

 

3 Metodologia  ......................................................................................................... 31 

3.1 Caracterização da pesquisa  ............................................................................ 31 

3.2 Técnicas de coleta de dados  ........................................................................... 31 

3.3 Universo e amostra da pesquisa   ................................................................... 33 

3.4 Técnica de análise dos dados  ......................................................................... 33 

 

4 Resultados e discussão ...................................................................................... 35 

4.1 Perfil dos pesquisados  .................................................................................... 35 

4.2 Inovação nos cursos de Administração  ......................................................... 38 

4.3 Evidências da pesquisa  ................................................................................... 45 

 

5 Considerações finais  .......................................................................................... 49 

 

Referências  ............................................................................................................. 53 

 

Apêndices ................................................................................................................ 54 

 



12 
 

1 Introdução  

 

Inovação é um termo que vem se destacando nos últimos 10 anos nas discussões 

que permeiam o campo empresarial e a educação superior. Apesar da 

heterogeneidade na conceituação, os autores, em diferentes campos de debate sobre 

a temática, relacionam o conceito de inovação com orientação para o mercado 

(Backer & Sinkula, 1999), geração e implementação de novas ideias em 

produtos/serviços, determinação de desenvolvimento para o futuro (Chibás, 

Pantaleón & Rocha, 2013), transformação, vinculando o conceito com o 

empreendedorismo (Schumpeter, 1984) e, eficiência na gestão, como exposto por 

Tidd, Bessant e Pavitt (2015), os quais apresentam habilidades intrínsecas ao gestor 

inovador e características essenciais à gestão inovadora, além de outras discussões 

tanto no campo empresarial como educacional. 

 

Para Tidd et al. (2015), a inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, 

detectar oportunidades e tirar proveito delas. Ao considerar a afirmação dos autores, 

percebe-se que ela se relaciona diretamente com as competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) essenciais ao profissional de Administração, citadas na 

Pesquisa Nacional do Conselho Federal de Administração ([CFA], (2016), que 

apresenta um panorama da profissão mediante ao perfil profissional e a demanda de 

mercado. 

 

O profissional de Administração, conforme definido pelo CFA (2016), apresenta 

competências e habilidades inerentes à profissão e, entre aquelas que foram 

elencadas na pesquisa, ressalta-se a capacidade de criatividade e inovação foi 

destaque do profissional atual, sobretudo, entre os coordenadores de cursos de 

graduação (CFA, 2016). Isso mostra a aplicabilidade da inovação no ensino superior.  

 

Além das competências e das habilidades, a pesquisa mostrou que o mercado de 

trabalho tem exigido desse profissional aspectos que se relacionam com a liderança, 

articulação das áreas de atuação e visão sistêmica, por não se distanciarem das 

características voltadas para a inovação. 
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Não obstante, além de criatividade e inovação, a visão holística, a liderança, o 

aprendizado contínuo, a adaptação a mudança e outras competências podem ser 

relacionadas com a visão de gestão inovadora, como ensina Tidd et al. (2015). 

 

Nesse contexto, é possível relacionar os aspectos de demanda do mercado para o 

profissional de Administração, pois, são consideradas as competências elencadas 

pelo CFA (2016), com as características do profissional inovador, expostos nas 

pesquisas dos autores (Scherer & Carlomango, 2009; Tidd et al., 2015) e a oferta 

desse profissional. Isso incide nos estudos das matrizes curriculares dos cursos 

ofertados, na condução do curso (gestores de curso) e na identificação de seus 

aspectos inovadores.  

 

A relação entre a demanda do mercado e o profissional de Administração, a oferta 

desse profissional e as dimensões da inovação evidenciam a importância deste 

estudo, pois, nesta perspectiva de interrelação, é possível analisar os conteúdos 

estudados no percurso do desenvolvimento profissional quanto ao atendimento da 

demanda e da inovação.  

 

Esta pesquisa foi realizada em Instituições de Educação Superior (IES), que ofertam 

o curso de graduação em Administração, na modalidade presencial, localizadas na 

mesorregião norte de Minas Gerais. Nela, encontram-se disponibilizados 14 ofertas 

do curso de Administração presenciais, distribuídas em seis cidades, com destaque 

para o município de Montes Claros que detém a maioria das ofertas, sendo 

considerado um polo universitário (MEC, 2019). Somando todas as IES, a 

mesorregião oferta 1310 vagas para o curso de Administração anualmente. 

 

Diante do número de IES que ofertam o curso de Administração e da quantidade de 

vagas ofertadas, pode-se inferir sobre a importância da profissão para a região e, 

sobretudo, mostra a demanda do mercado regional pelo profissional de 

Administração. Mediante à oferta significativa de profissionais e a demanda cada vez 

maior de profissionais inovadores no mercado, é interessante uma análise sobre a 

incidência de inovação no currículo dos administradores formados na região, o que 

justifica a realização desta pesquisa. 
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Diante do exposto, percebe-se a importância de um estudo que contemple a inovação 

na oferta desses cursos. Assim, esta pesquisa pretendeu responder ao seguinte 

questionamento: como se dá a percepção dos coordenadores de curso com relação 

à inovação nos cursos de Administração, considerando o modelo do octógono da 

inovação? 

 

Para responder ao questionamento proposto, esta pesquisa apresenta por objetivo 

geral, verificar a percepção dos coordenadores de curso com relação à inovação nos 

cursos de Administração, considerando o modelo das dimensões do octógono da 

inovação. 

 

Por objetivos específicos, pretende-se: 

 conhecer as estruturas curriculares dos cursos de Administração ofertados na 

mesorregião norte de Minas Gerais; 

 conhecer os perfis dos gestores/coordenadores dos cursos de Administração 

ofertados na mesorregião norte de Minas Gerais; e 

 identificar as incidências e o potencial da gestão da inovação dos cursos de 

Administração no norte de Minas Gerais à luz das dimensões propostas por 

Scherer e Carlomagno (2009).  

 

A região norte de Minas Gerais dispõe de 52 IES que ofertam o curso de bacharelado 

em Administração, sendo 15 delas, na modalidade presencial. Devido ao fato de que 

o foco da pesquisa são as IES com oferta do curso na modalidade presencial, a 

amostragem contemplou um número pequeno de pesquisados, o que não permitiu 

uma análise probabilística. 

 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, começando por esta Introdução 

(cap. 1). O capítulo dois é uma apresentação teórica do tema inovação e gestão da 

inovação, e sobre a oferta do curso de Administração no Brasil, em Minas Gerais e no 

norte de Minas. O capítulo três é a metodologia, em que são apresentados os métodos 

utilizados para o alcance dos objetivos propostos e apresentadas as ferramentas 

metodológicas utilizadas no decorrer da pesquisa. O texto também dispõe dos 

resultados alcançados na pesquisa, bem como suas análises (cap. 4) e as 

considerações finais mediante os objetivos propostos (cap. 5). 
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2 Abordagem teórica 

 

Neste capítulo é apresentado um referencial teórico sintético referente à proposta de 

pesquisa, sendo: inovação; gestão da inovação; e inovação no ensino superior. 

 

2.1 Inovação 

 

O termo Inovação apresenta diferentes formas de conceituação. Vários autores, em 

diferentes campos de debate sobre a temática, relacionam o conceito de inovação 

com a orientação para o mercado (Backer & Sinkula, 1999), geração e implementação 

de novas ideias em produtos/serviços (Thompsons, 1965), determinação de 

desenvolvimento para o futuro (Chibás et al., 2013), transformação, vinculando o 

conceito com o empreendedorismo (Schumpeter, 1984) e, eficiência na gestão, como 

exposto por Tidd et al. (2015). Todos eles apresentam habilidades intrínsecas ao 

gestor inovador e características essenciais para a gestão inovadora, além de outras 

discussões no campo empresarial e educacional. 

 

Inovação, segundo definição de Baregheh, Rowley e Sambrook (2009), é um conjunto 

de vários estágios em que, as organizações, transformam ideias em bens, serviços 

ou processos novos ou, significativamente, melhorados. Tem por objetivo progredir, 

competir ou apresentar diferenciação no mercado. 

 

Além da heterogeneidade do conceito de inovação, há a comparação com o conceito 

de Invenção. Para Tigre (2006), a invenção é a criação de um processo, técnica ou 

produto inédito, sem, necessariamente, ter aplicação comercial. A inovação, é a 

efetivação de uma invenção utilizada comercialmente. De forma díspar, Simantob e 

Lippi (2003) explicam que a inovação é uma iniciativa, uma novidade que traz 

resultados econômicos. 

 

Schumpeter (1984, 1997) afirma que a invenção é uma nova ideia criada e que possui 

potencial para exploração comercial, enquanto que, inovação, trata da mesma ideia, 

quando explorada comercialmente. Para Porter (1986), a inovação também é uma 

nova forma de fazer as coisas, desde que seja comercializada. 
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Conforme o Manual de Oslo (Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento [OCDE], 2005), as empresas inovam objetivando maximizar o lucro 

e, desse modo, obtêm vantagem competitiva. Assim, a interpretação desta afirmação 

permite inferir que inovação é considerada como sendo o resultado econômico-

financeiro da introdução de uma tecnologia no âmbito de uma organização, visando o 

seu crescimento.  

 

A legislação brasileira apresenta um apoio à inovação por meio da Lei nº 10.973 de 

11/2004, que dispõe sobre “incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo e dá outras providências” (Lei n. 10.973, 2004, p. 1). Esta 

legislação apresenta uma conceituação sobre inovação e criação/invenção:  

 

criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 
computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar 
essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que 
acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou 
aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;  inovação: 
introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 
agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 
processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 
qualidade ou desempenho (Lei n. 10.973, 2004, p. 1). 

 

Entendendo a inovação como um processo de criação de um produto comercial a 

partir de uma invenção, Drucker (1998) afirma que isso consiste em uma função 

específica do empreendedorismo e que é o meio pelo qual o empreendedor cria novos 

recursos de produção de riquezas ou fornece recursos existentes e melhorados para 

produzi-las. Assim, o autor explica que as empresas que não inovarem ficarão 

estagnadas, uma vez que a inovação e o empreendedorismo são importantes no 

cenário competitivo. 

 

A inovação é discutida entre vários autores sob o aspecto do seu processo. Há 

discussões acerca da formalidade no processo de inovação (Montanha et. al., 2008), 

da sistematização (O’Connor, Leifer, Paulson & Peters, 2008), da relação com outros 

processos internos das organizações e, também, da sua interdisciplinaridade 

(Tatikonda & Montoya-Weiss, 2001; McDermott & O’Connor, 2002; Baregheh, Rowley 

& Sambrook, 2009). 
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Ven (1986) define o processo de inovação como sendo o desenvolvimento e a 

implantação de novas ideias por pessoas que interagem entre si em um contexto 

institucional.  

 

Montanha et al. (2008) entendem que a inovação deve ocorrer, prioritariamente, por 

meio de um processo formal, bem nítido em meio a um grupo de processos 

desenvolvidos após a decisão estratégica de se empreender esforços para a 

inovação. Contudo, pode também encontrar-se distribuído dentre os vários 

macroprocessos de gestão de uma dada organização.  

 

O’connor et al. (2008) defendem que a gestão da inovação deve ser consolidada por 

um sistema gerencial que habilite a organização a inovar de forma sistemática, 

visando, sobretudo, a sobrevivência e o aumento da competitividade organizacional 

no longo prazo.  

 

Para outros autores, a gestão da inovação nas organizações é um processo 

complexo, pautado na interdisciplinaridade e, sua prática, perpassa diversas ênfases 

e atividades funcionais de uma organização (Tatikonda & Montoya-Weiss, 2001; 

McDermott & O’Connor, 2002; Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009).  

 

A partir dessas afirmações, é possível relacionar o termo Inovação com 

Competitividade e Estratégia. Hitt, Ireland & Hoskisson (2011), no livro Administração 

Estratégica: competitividade e globalização, apresentam modelos de inovação, que 

são diferenciados por incremental e radical, por meio da inovação interna, que ocorre 

na forma de comportamento estratégico autônomo ou de comportamento estratégico 

induzido. 

 

Inovação incremental compreende aquelas que desenvolvem as bases de 

conhecimento existentes e oferecem pequenas melhorias para as linhas de produtos 

atuais. Ou seja, as inovações incrementais são de natureza evolucionária e linear. A 

inovação radical, geralmente, podem oferecer breakthroughs tecnológicos 

significativos e criam nova tecnologia (Hitt et al., 2011). 
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Segundo Hitt et al. (2011), de modo geral, as empresas produzem mais inovações 

incrementais, apesar das inovações radicais terem uma probabilidade maior de 

aumentar as receitas e os lucros de venda. Cada vez mais, a integração multifuncional 

é crucial para os esforços de uma empresa para desenvolver e implementar atividades 

de empreendedorismo corporativo interno e para comercializar a inovação resultante. 

Além disso, integração e inovação podem ser facilitadas por meio do desenvolvimento 

de valores compartilhados e da utilização eficaz da liderança estratégica. 

 

Para Freitas (2013), as inovações incrementais são aquelas que acontecem de forma 

gradativa. As inovações radicais são aquelas que mudam completamente os 

conceitos. Tigre (2006) amplia estes conceitos, considerando a mudança incremental, 

o novo sistema tecnológico e o paradigma tecno-econômico. 

 

As inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, enquanto inovações 

incrementais preenchem continuamente o processo de mudança (Schumpeter, 

(1997), sendo corroborado pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005) e por Grizendi (2011)).  

 

Ao abordar os modelos de gestão da inovação, Lopes, Kissimoto, Salerno, Laurindo 

e carvalho (2012) apresentam o tema nas dimensões tecnológica, organizacional, 

processo e produtos. 

 

Observa-se que os modelos disponíveis para gestão da inovação concentram-se na 

atividade de desenvolvimento de produtos, pouco considerando as atividades 

subjacentes envolvidas no processo de geração de inovações (Tidd et al., 2015; 

Salerno, Marx, Gomes, Mello, & Lima, 2009). Por isso, Tidd et al. (2015) destacam 

que o desenvolvimento de uma gestão da inovação eficaz perpassa pela 

compreensão das estruturas e dos comportamentos gerenciais que melhor se ajustam 

à configuração do negócio. 

 

2.2 Gestão da inovação  

 

Ao contemplar os modelos de gestão da inovação, Rothwell (1992) constata um 

padrão de evolução que parte de modelos lineares para modelos interativos (Figura 

1).  
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Geração Perspectiva 

Primeira geração 
Modelos lineares simples - predominância da inovação empurrada 
pela tecnologia. 

Segunda geração 
Modelos lineares simples - predominância da inovação puxada pelo 
mercado. 

Terceira geração 
Reconhecem combinações de tecnologia ou mercado para disparar o 
processo e acrescenta à anterior linearidade loops (laços) de retorno 
entre as fases. 

Quarta geração 
Privilegiariam uma perspectiva de atividades paralelas e auxiliadas 
por alianças e parcerias. 

Quinta geração 
A inovação seria vista como um processo contínuo, integrando uma 
rede abrangente de relações e reações customizadas.  

Figura 1 – Gerações de gestão da inovação 
Fonte: Adaptado de Rothwell, R. 1992). Successful Industrial-Innovation: critical factors for the 1990. 

R&D Management, 22(3), 221-239.  

 
Berkhout, Hartmann e Duin (2006) reconhecem, basicamente, três gerações e 

propõem uma quarta geração com características semelhantes à quinta geração de 

Rothwell (1992). Porém, defendem que a inovação seja melhor descrita por um 

sistema circular e, não, por uma cadeia com início e fim definidos. Katz (2011) toma-

os, essencialmente, como evoluções a partir dos modelos clássicos de Clark e 

Wheelwright (1992) e de Cooper (1993).  

 

O modelo de Cooper (1993) tem a inovação tecnológica como processo centrado no 

desenvolvimento de novos produtos (NPD). O autor reconhece a interfuncionalidade 

requerida pelas atividades em cada fase, a conexão com o mercado e os níveis 

decisórios. Entretanto, seus modelos gráficos privilegiam o aspecto processual que 

explica a construção do conhecimento, materializado em um bem/serviço ao longo 

das etapas propostas. 

 

Cooper (1994) defende que o NPD seja quebrado em uma lista de atividades 

prescritas, interfuncionais e paralelas. A entrada para cada estágio é um gate, os quais 

controlam o processo e servem como pontos para avaliação e checagem. Possíveis 

decisões gerenciais em cada gate seriam: continuar, cancelar, pausar ou recomeçar 

o estágio. A seleção de projetos ocorre ao longo de todo o processo, uma vez que 

cada gate é uma oportunidade de revisão do portfólio.  

 

Cooper (1994, 2008) não atribui estágios a funções organizacionais específicas como 

P&D, marketing ou operações e argumenta que seu sistema funciona essencialmente 
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como um processo de negócio. Do seu lado, Pugh (1991) apresenta o modelo total 

design, no qual busca sintetizar a prática desde a identificação das necessidades do 

mercado/usuário até a venda de produtos capazes de satisfazer essas necessidades. 

O modelo defendido por este autor representa uma abordagem focada nas incertezas 

técnicas do desenvolvimento e voltada a produtos de estrutura complexa.  

 
Rozenfeld et al. (2006) apresentam um modelo no qual os estágios do 

desenvolvimento são agrupados em três macrofases distintas, que vão desde o 

planejamento estratégico dos produtos até a sua descontinuação. As ideias são 

intencionais e originam vários processos de desenvolvimento de produtos distintos. 

 

Thomas (1993) converge com Rozenfeld et al. (2006) ao considerar nas fases do 

processo as atividades pré e pós-lançamento. Seu modelo traz o conceito de que cada 

estágio do NPD possui diferentes dimensões – ideias, conceitos, protótipos, produtos 

e programas de marketing –, e que, cada produto específico em desenvolvimento, 

demanda uma dinâmica de maturidade diferente para cada dimensão.  

 

Pereira et. al. (2012) apresenta uma descrição das abordagens sobre os tipos e 

conceituações da inovação na perspectiva de vários autores (Figura 2). 

 

Autores Tipologia da Inovação Descrição 

Knight (1967)  

Produto ou serviço  Introdução de novos produtos ou serviços.    

Processo de produção  
Introdução de novos elementos nas tarefas da 
organização.  

Estrutura organizacional  Mudanças nas relações de autoridade.  

Pessoas 
 Inovações que podem mudar o 
comportamento das pessoas.  

OCDE (2005)  

Produtos  
Introdução de um bem ou serviço novo ou 
significativamente melhorado.  

Processo  
Implantação de métodos de produção ou 
distribuição de produtos novos ou 
significativamente melhorados.  

Organizacional  
Implantação de um novo método 
organizacional nas práticas de negócios da 
empresa.  

(continua...) 
Figura 2 - Tipos de Inovação 
Fonte: Adaptado de Pereira, R. S., Franco, I. D., Almeida, L. C. B., & Santos, I. C. (2012). O ensino de 
“inovação” na administração, ciências contábeis, turismo e tecnologia em gestão: um estudo 
exploratório em instituições de ensino superior brasileiras. Revista de Administração e Inovação, 9(4), 
221-244. 
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Autores Tipologia da Inovação Descrição 

 Marketing  
Implantação de um novo método de marketing, 
envolvendo mudanças significativas na 
concepção do produto.  

Andreassi (2006)  

Interna às empresas  
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
Engenharias, Marketing e sistemas de 
relacionamento.  

Relacionadas à operação  
Fornecedores, clientes e os concorrentes da 
empresa.  

Domínio público  
Artigos publicados em periódicos científicos, 
teses, feiras e exposições e congressos 
científicos.  

Variadas  

Quando as transações com as empresas são 
essencialmente de informações e 
conhecimento, sendo públicas e outras 
empresas privadas.  

Freeman e Soete 
(2008); Perez 
(2011)  

Incremental  
Traz pouca alteração na estrutura industrial ou 
mudanças mínimas em produtos.  

Radical  
Introdução de um novo produto com diferenças 
muito significativas em relação ao anterior.  

Revolucionária  
As mudanças são transversais em relação aos 
sistemas econômico e social, tornando-se um 
novo paradigma tecno-econômico.  

(Conclusão...) 
Figura 2 - Tipos de Inovação 
Fonte: Adaptado de Pereira, R. S., Franco, I. D., Almeida, L. C. B., & Santos, I. C. (2012). O ensino de 
“inovação” na administração, ciências contábeis, turismo e tecnologia em gestão: um estudo 
exploratório em instituições de ensino superior brasileiras. Revista de Administração e Inovação, 9(4), 
221-244. 

 

A partir da análise da Figura 2, é possível inferir acerca da evolução dos tipos de 

inovação, em que elas passam de uma perspectiva estrutural, voltada para o produto, 

o processo e a estrutura organizacional, para outra mais dinâmica. Isto é, dispondo 

de pouca alteração estrutural e de mais relações com o ambiente externo da 

organização. 

 

Além do tema gestão da inovação, faz-se necessária também a discussão sobre o 

ensino superior de administração, a qual está disposta no próximo tópico. 

 

2.3 Educação superior de Administração: Brasil, Minas Gerais e norte de Minas  

 

O curso de Administração no Brasil tem uma história muito curta se comparado aos 

Estados Unidos da América. Em 1956, data em que se iniciava o ensino de 

Administração no Brasil, os Estados Unidos da América formavam, aproximadamente, 
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50.000 bacharéis, 4.000 mestres e 100 doutores por ano, em Administração (CFA, 

(2015). 

 

O ensino de Administração no Brasil passou por dois momentos que foram marcados 

pelos currículos mínimos aprovados em 1966 e 1993. Isso, culminou na apresentação 

da proposta de diretrizes curriculares para os cursos de graduação da Administração, 

elaborada por vários autores em 1998, membros da Comissão de Especialistas de 

Ensino de Administração da SESu/MEC (CFA, 2015). O fortalecimento do ensino de 

Administração no Brasil se deu a partir da década de 1940, quando o país passava 

por um processo de transformação agrário-industrial, aumentando a demanda por 

esses profissionais. 

 

Sob essa visão, tratava-se de formar, a partir do sistema escolar, um administrador 

profissional, apto para atender o processo de industrialização que se desenvolvia de 

forma gradativa desde a década de 1930. Essa demanda acentuou-se por ocasião da 

regulamentação da profissão, ocorrida na metade dos anos de 1960, por intermédio 

da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965. Com essa lei, o acesso ao mercado 

profissional se tornou privativo dos portadores de títulos expedidos pelo sistema 

universitário (CFA, 2015). Dessa maneira, o ensino de Administração privilegiou a 

participação das grandes unidades produtivas, que passaram a constituir um elemento 

fundamental na economia do país, principalmente a partir de 1964. 

 

O estado de Minas Gerais dispõe de 445 instituições de educação superior (IES) que 

ofertam o curso de bacharelado em Administração. Dentre elas, 119 oferecem o curso 

na modalidade à distância e as demais instituições, 326, na modalidade presencial 

(Apêndice A). 

 

A região norte de Minas Gerais dispõe de 52 IES que ofertam o curso de bacharelado 

em Administração, sendo 15 delas, na modalidade presencial, destacando que quatro 

são públicas (Figura 3). 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla 
Código 
Curso 

Modalidade 
Data Ato de 

Criação 

526 
Centro Universitário Braz 

Cubas 
- 117593 A Distância 01/11/2006 

1232 
Centro Universitário Campos 

de Andrade 
UNIANDRADE 1420387 A Distância 20/06/2017 

626 
Centro Universitário Cenecista 

de Osório 
UNICNEC 1387299 A Distância 23/03/2017 

1490 
Centro Universitário de 

Jaguariúna 
FAJ 1420294 A Distância 23/10/2017 

1196 
Centro Universitário de 
Maringá - Unicesumar 

UNICESUMAR 121026 A Distância 09/06/2008 

146 
Centro Universitário de Rio 

Preto 
UNIRP 1185648 A Distância 02/12/2011 

1892 
Centro Universitário de 

Tecnologia Eniac 
- 1156972 A Distância 08/11/2013 

3840 Centro Universitário Facvest UNIFACVEST 1210438 A Distância 17/11/2016 

1775 
Centro Universitário Favip 

Wyden 
UniFavip Wyden 1438506 A Distância 08/02/2018 

1491 
Centro Universitário 

Internacional 
UNINTER 1185928 A Distância 20/07/2012 

1472 
Centro Universitário Leonardo 

da Vinci 
UNIASSELVI 111720 A Distância 15/03/2008 

1472 
Centro Universitário Leonardo 

da Vinci 
UNIASSELVI 1363694 A Distância 01/02/2016 

1414 
Centro Universitário São 

Lucas 
UniSL 1425401 A Distância 01/12/2017 

1853 Centro Universitário Unibta - 1445599 A Distância 18/06/2018 

1666 
Centro Universitário 

Unihorizontes 
- 1442828 A Distância 19/02/2018 

1779 Faculdade Aiec AIEC / FAAB 48110 A Distância 25/07/2001 

2560 
Faculdade de Ensino Superior 

da Cidade de Feira de 
Santana 

FAESF/UNEF 1261743 A Distância 14/08/2017 

1205 
Faculdade Educacional da 

Lapa 
FAEL 1165118 A Distância 13/12/2013 

2275 Faculdade Santo Agostinho FASA 1211023 A Distância 19/03/2018 

15450 Faculdade Única de Ipatinga FUNIP 1313494 A Distância 13/09/2017 

3876 Faculdade Unyleya - 5000944 A Distância 31/01/2011 

338 
Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais 
PUC MINAS 121370 A Distância 17/04/2009 

671 Universidade Anhanguera UNIDERP 87284 A Distância 06/07/2005 

319 Universidade Brasil - 1295340 A Distância 22/11/2011 

496 Universidade de Franca UNIFRAN 106670 A Distância 04/04/2007 

143 Universidade de Uberaba UNIUBE 88798 A Distância 30/09/2005 

271 
Universidade do Oeste 

Paulista 
UNOESTE 1159985 A Distância 05/02/2016 

163 Universidade Estácio de Sá UNESA 121297 A Distância 13/05/2009 

 (Continua...) 
Figura 3 - IES que ofertam o curso de Administração no Norte de Minas Gerais 
Fonte: Ministério da Educação. (2019). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação 
superior cadastro e-MEC. Recuperado de http://emec.mec.gov.br/ 
 

http://emec.mec.gov.br/
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla 
Código 
Curso 

Modalidade 
Data Ato de 

Criação 

338 
Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais 
PUC MINAS 121370 A Distância 17/04/2009 

671 Universidade Anhanguera UNIDERP 87284 A Distância 06/07/2005 

319 Universidade Brasil - 1295340 A Distância 22/11/2011 

496 Universidade de Franca UNIFRAN 106670 A Distância 04/04/2007 

143 Universidade de Uberaba UNIUBE 88798 A Distância 30/09/2005 

271 
Universidade do Oeste 

Paulista 
UNOESTE 1159985 A Distância 05/02/2016 

163 Universidade Estácio de Sá UNESA 121297 A Distância 13/05/2009 

367 
Universidade Estadual De 

Montes Claros 
UNIMONTES 1303432 A Distância 28/03/2014 

576 
Universidade Federal de Juiz 

De Fora 
UFJF 105782 A Distância 25/04/2006 

6 
Universidade Federal de Ouro 

Preto 
UFOP 111502 A Distância 16/03/2006 

596 
Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 
UFVJM 1168159 A Distância 06/11/2009 

953 
Universidade Metropolitana de 

Santos 
UNIMES 96627 A Distância 21/02/2006 

322 Universidade Paulista UNIP 100326 A Distância 10/11/2004 

298 
Universidade Pitágoras 

Unopar 
- 97980 A Distância 25/09/2006 

952 Universidade Santa Cecília UNISANTA 1377506 A Distância 26/02/2016 

4256 Centro Universitário Fip-Moc - 1111999 Presencial 17/01/2011 

4821 
Faculdade de Ciências 

Gerenciais e 
Empreendedorismo - Facige 

FACIGE 111074 Presencial 07/04/2008 

11428 
Faculdade de Tecnologia Alto 

Médio São Francisco 
FAC FUNAM 1299529 Presencial 30/11/2015 

2443 
Faculdade Funorte de 

Janaúba 
- 1284838 Presencial 08/09/2015 

945 
Faculdade Funorte de 

Januária 
- 1074019 Presencial 27/09/2010 

14149 
Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Bocaiúva 
- 88632 Presencial 10/01/2004 

12189 Faculdade Prisma FAP 1285047 Presencial 18/08/2015 

2275 Faculdade Santo Agostinho FASA 51314 Presencial 14/12/2001 

2200 Faculdade Vale do Gorutuba FAVAG 66165 Presencial 11/08/2003 

5592 
Faculdades Integradas do 
Norte de Minas - Funorte 

FUNORTE 73773 Presencial 20/08/2004 

1600 
Instituto de Ciências Da 

Saúde 
ICS 1321595 Presencial 06/06/2016 

(Continua...) 
Figura 3 – IES que ofertam o curso de Administração no Norte de Minas Gerais 
Fonte: Ministério da Educação. (2019). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação 
superior cadastro e-MEC. Recuperado de http://emec.mec.gov.br/ 
 
 

http://emec.mec.gov.br/
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla 
Código 
Curso 

Modalidade 
Data Ato de 

Criação 

3188 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais 
IFNMG 1157936 Presencial 08/06/2011 

3188 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais 
IFNMG 107474 Presencial 28/12/2006 

367 
Universidade Estadual de 

Montes Claros 
UNIMONTES 7835 Presencial 11/04/1972 

575 
Universidade Federal de 

Minas Gerais 
UFMG 121492 Presencial 12/01/2009 

(Conclusão) 
Figura 3 – IES que ofertam o curso de Administração no Norte de Minas Gerais 
Fonte: Ministério da Educação. (2019). Cadastro nacional de cursos e instituições de educação 
superior cadastro e-MEC. Recuperado de http://emec.mec.gov.br/ 
 

Entre as cidades da região norte de Minas Gerais, Montes Claros é a que mais se 

destaca no que tange ao número de IES que ofertam o bacharelado em 

Administração, pois, o município, dispõe de 39 ofertas do curso nas modalidades 

presencial e a distância, em instituições públicas e privadas. 

 

2.4 Administração: o ensino, o profissional e o mercado 

 

O ensino de Administração, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, em sua Resolução nº 4 de 13 de julho de 2005, deve contemplar em sua 

organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade 

nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio, por intermédio da utilização de 

tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes campos interligados de 

formação:  

I. Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos 
antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, 
políticos, comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os 
relacionados com as tecnologias da comunicação e da informação e das 
ciências jurídicas;  
II. Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 
específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, 
produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, 
planejamento estratégico e serviços;  
III. Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: 
abrangendo pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e 
estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e 
utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração;  

http://emec.mec.gov.br/
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IV. Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de 
caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do 
formando (CNE, 2005, p. 1). 

 

A partir dos conteúdos, é exigido que o ensino de Administração seja capaz de 

possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes 

competências e habilidades:  

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;  
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais;  
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-
se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 
sociais;  
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 
implicações éticas do seu exercício profissional;  
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 
adaptável;  
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 
em organizações;   
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais (CNE, 2005, p. 1). 

 
 Ao contemplar os conteúdos, as competências e habilidades, percebe-se que 

a inovação é exigida de forma intrínseca, pois é observada a exigência do uso de 

tecnologias inovadoras. Porém, não é citada a discussão do conceito de inovação, 

bem como as disciplinas como no item I, Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), no item II, Sistemas de Informações, no item III, Tecnologias em 

Métodos Quantitativos, estão incluídas, na realidade, na área de Tecnologia da 

Informação.  
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De acordo com o CFA (2015), em sua pesquisa nacional sobre o perfil dos 

administradores, realizada em 2015, afirma que 82% dos profissionais bacharéis 

concluíram o curso em IES privadas.  

 

O perfil dos administradores brasileiros contempla, em sua maioria, o sexo masculino 

(66%), com idade entre 31 e 35 anos, com especialização na área de Administração 

e renda média de 9,2 salários mínimos. A maioria, atua em empresas privadas, de 

grande porte, no setor industrial, nas áreas de Administração e Planejamento 

estratégico (CFA, 2015). 

 

Entre as competências exigidas pelo Conselho Nacional de Educação, identificar 

problemas, formular e implantar soluções são destaques entre os administradores, 

pois, 75%, afirmam dominar. Entre as habilidades afirmadas pela maioria dos 

profissionais entrevistados estão o relacionamento interpessoal e a visão do todo 

(CFA, 2015). 

 

A pesquisa do CFA realizou uma análise com três grupos distintos, sendo estes 

Administradores, Coordenadores de curso e Empresários. A Figura 4 ilustra a 

habilidade voltada para Inovação e Criatividade, dominante nos três grupos, com 

destaque para os empresários e os coordenadores de curso. 

 

 

Figura 4 - Habilidades 
Fonte: Conselho Federal de Administração. (2015, p. 32). Pesquisa nacional dos CFA’s e 
CRA’s: perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho. Recuperado de 
http://bluehost1.cfa.org.br/wp-content/uploads/2018/02/08Pesquisa-perfil-2016_v3_web.pdf 
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A pesquisa do CFA (2015) também discute sobre as áreas mais promissoras para a 

atuação do Administrador, na visão dos pesquisados (Tabela 1). 

 

Tabela 1 
Áreas mais promissoras para contratação de administrador 

Opção 

2015 (%) 

Administrador 
Coordenador/ 

Professor* 
Empresário/ 
Empregador* 

Consultoria empresarial 34,15 31,04 40,07 
Administração pública direta 30,49 24,12 19,87 

Administração pública indireta (Sociedade de 
economia mista, empresa pública, fundação de 

direito público, etc.) 
27,04 24,36 22,56 

Instituições financeiras 22,77 19,68 19,46 
Industrial 12,86 13,84 16,02 

Fonte: Conselho Federal de Administração. (2015, p. 39). Pesquisa nacional dos CFA’s e CRA’s: 
perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho. Recuperado de http://bluehost1.cfa.org.br/wp-
content/uploads/2018/02/08Pesquisa-perfil-2016_v3_web.pdf 

 

Conforme dados do CFA (2015) (Tabela 1), os três grupos de entrevistados afirmaram 

que a consultoria empresarial deverá ser a área com maior absorção de 

administradores nos próximos cinco anos, seguida pela administração pública indireta 

e direta. Com base nestes dados, relacionou os setores com oportunidade de trabalho 

para o administrador e as regiões do país (Tabela 2). 

 

Tabela 2 
Setores da economia mais promissores para o Administrador (em %) 

Setores Brasil N NO CO SE S 

Consultoria empresarial 34,15 31,30 37,33 33,03 33,60 34,96 
Administração pública direta 30,49 37,79 32,22 38,42 27,88 30,77 

Administração pública indireta 
(Sociedade de economia mista, 

empresa pública, fundação de direito 
público, etc.) 

27,04 32,08 30,19 30,80 25,64 25,25 

Instituições financeira 22,77 17,32 18,29 19,39 25,51 21,01 
Administração hospitalar/Serviços de 

saúde 
16,57 14,68 16,55 16,22 17,22 15,83 

Logística 15,79 15,22 16,54 15,89 15,04 14,44 
Agronegócio 13,90 13,75 9,31 19,86 12,94 17,46 

Industrial 12,86 12,87 10,96 11,78 13,54 15,38 
Terceiro setor 12,77 10,82 12,23 7,44 13,71 11,25 

Nota: N=Norte, NE=Nordeste, CO=Centro-oeste, SE=Sudeste e S=Sul 
Fonte: Conselho Federal de Administração. (2015, p. 40). Pesquisa nacional dos CFA’s e CRA’s: 
perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho. Recuperado de 
http://bluehost1.cfa.org.br/wp-content/uploads/2018/02/08Pesquisa-perfil-2016_v3_web.pdf 

  

Como pode ser observado, a consultoria empresarial predomina em todas as regiões 

entre as áreas mais promissoras, enquanto as outras oportunidades mais acentuadas, 
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localizam-se na administração pública direta ou indireta e nas instituições financeiras. 

As regiões mais industrializadas oferecem vagas em setores econômicos específicos, 

enquanto existem grandes possibilidades de alocação do administrador em 

instituições financeiras das regiões norte, sudeste e sul. Embora não esteja entre os 

cinco setores mais citados pelos respondentes, o comércio varejista pode oferecer a 

expansão das vagas para administrador nas regiões norte e nordeste, enquanto o 

agronegócio avança na região centro-oeste (CFA, 2015).  

 

2.4 Marco teórico da pesquisa 

 

As inovações derivam de ações deliberadas, devendo as empresas fomentar um 

ambiente propício à inovação, segundo exposto por Scherer e Carlomagno (2009). 

Para tanto, os autores propuseram o Octógono da Inovação, o qual contempla uma 

ferramenta de diagnóstico do potencial de inovação da empresa, bem como a gestão 

das empresas inovadoras. (Figura 5). 

 

Figura 5 – Octógono da inovação 
Fonte: Scherer, F. O.; Carlomagno. M. S. (2009). Gestão da inovação da 
prática: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. 
São Paulo: Atlas. 

 

Considerando um dos objetivos, o de analisar a incidência de inovação na estrutura 

curricular dos cursos de graduação em Administração ofertados na mesorregião norte 

de Minas Gerais, como marco teórico da pesquisa, contempla-se o modelo do 

Octógono da Inovação, proposto por Scherer e Carlomagno (2009).  
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Este modelo consiste em uma ferramenta estruturada em oito dimensões. 

apresentando os principais pontos a serem geridos para incrementar a produtividade 

inovadora, desde a estratégia até o processo de transformação de ideias em 

resultados (Scherer & Carlomagno, 2009) (Figura 6). 

 
Dimensões Abordagem 

Estratégia 
A estratégia de negócio deve estar alinhada à estratégia de inovação. 
Adotar objetivos e metas para gerenciar as atividades inovadoras. 

Relacionamento A origem e abrangência das fontes de inovação (interna, aberta, cadeia). 

Cultura Refere-se à quão estimulante à inovação é o ambiente da empresa. 

Pessoas 
Envolve a diversidade de conhecimento das pessoas, motivação, incentivos 
e reconhecimento às pessoas inovadoras. 

Estrutura 
A estrutura da empresa deve ser definida conforme o tipo de produto ou 
projeto da empresa, e definir como os projetos inovadores se inserem nela. 

Processo 
Como a empresa gera, avalia, experimenta e seleciona as ideias nas quais 
investir. 

Funding A política de investimentos e financiamento de projetos inovadores. 

Liderança 
O comprometimento das lideranças com a inovação, principalmente a alta 
gerência. 

Figura 6 – Dimensões da inovação 
Fonte: Adaptado de Scherer, F. O.; Carlomagno. M. S. (2009). Gestão da inovação da prática: 
como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Atlas. 
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3 Metodologia 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa de caráter 

descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. Contemplou-se a utilização das 

técnicas de pesquisa documental, bibliográfica e pesquisa de campo, com a aplicação 

de questionário semiestruturado. Para a análise dos dados coletados foram utilizadas 

as técnicas de análise de conteúdo e de análise quantitativa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois, o seu objetivo, permeia a 

descrição de características de uma determinada população: gestores dos cursos de 

administração e matrizes. Analisa a correlação entre variáveis: demanda de mercado, 

oferta dos profissionais e dimensões da inovação percebidas nos cursos ofertados, 

indo, assim, ao encontro dos ensinamentos de Gil (n. d.) ao explicar que a pesquisa 

descritiva é aquela pela qual pretende-se descrever as características de uma 

determinada população e correlacionar variáveis. 

 

Quanto à abordagem, contempla-se a pesquisa quantitativa e qualitativa. Na 

abordagem qualitativa analisou-se as informações provenientes das matrizes 

curriculares dos cursos. Na abordagem quantitativa, a análise se deu na identificação 

das características específicas dos gestores dos cursos de administração. 

 

3.2 Técnicas de coleta de dados 

 

A coleta de dados contemplou três técnicas: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, compreendendo os dados secundários e a aplicação de questionários 

semiestruturados pela qual os dados primários foram coletados. 

 

A pesquisa bibliográfica consistiu na análise da literatura sobre o tema em periódicos 

relacionados à inovação e à inovação no ensino superior.  
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A pesquisa documental contemplou as matrizes curriculares dos cursos de graduação 

em Administração, ofertados na modalidade presencial, em Instituições de Educação 

Superior (IES) públicas e privadas, na mesorregião norte de Minas Gerais.  

 

Para a análise das matrizes, primeiramente, realizou-se uma busca das informações 

oficiais do Ministério da Educação ([MEC], 2019), por meio da plataforma E-mec. Após 

a identificação das IES, privilegiou-se aquelas instituições que ofertam cursos 

presenciais de bacharelado em Administração no norte de Minas Gerais. Utilizou-se 

de informações obtidas em websites das IES, como também daquelas fornecidas 

pelos coordenadores via e-mail. 

 

A pesquisa de campo contemplou as IES selecionadas, sendo utilizada como 

ferramenta metodológica o questionário semiestruturado, aplicado aos gestores dos 

cursos. O questionário (Apêndice A) contemplou questões relacionadas às dimensões 

da inovação proposta por Scherer e Carlomagno (2009), adaptadas à realidade da 

gestão das IES pesquisadas (Figura 7). 

 

Cidade IES Pública/Privada Modalidade 

Montes Claros 

UFMG Pública Presencial 

UNIMONTES Pública Presencial 

UNIFIPMOC Privada Presencial 

FASA Privada Presencial 

FUNORTE Privada Presencial 

PRISMA Privada Presencial 

PROMINAS Privada Presencial 

IFNMG Pública Presencial 

Januária 
IFNMG Pública Presencial 

FUNAM Privada Presencial 

Pirapora 
IFNMG Pública Presencial 

FUNAM Privada Presencial 

Nova Porteirinha FAVAG Privada Presencial 

Mato Verde FAVENORTE Privada Presencial 

Figura 7 – IES que ofertam o curso de Administração na modalidade presencial no 
norte de Minas Gerais 
Fonte: Adaptado de Ministério da Educação. (2019). Cadastro nacional de cursos e instituições de 

educação superior cadastro e-MEC. Recuperado de http://emec.mec.gov.br/ 

 

 

http://emec.mec.gov.br/
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3.3 Universo e amostra da pesquisa  

 

Ao considerar o universo de pesquisa, a mesorregião norte de Minas Gerais dispõe 

de 52 IES que ofertam o curso de bacharelado em Administração. Destas, 14 ofertam 

a modalidade presencial, sendo quatro instituições públicas. Estas IES estão 

distribuídas em cinco cidades, com destaque para o município de Montes Claros, que 

detém a maioria das ofertas. 

 

Diante do universo de pesquisa, considerando o número de IES envolvidas, a 

amostragem foi realizada a partir dos critérios: ser IES cadastrada no Ministério da 

Educação (MEC), ofertar o curso de bacharelado em Administração na modalidade 

presencial, localizada na mesorregião norte de Minas Gerais e disponibilidade do 

gestor do curso em participar da pesquisa, fornecendo os dados requeridos. A partir 

destes critérios, a amostragem contemplou 12 instituições de educação superior. 

 

O contato para a coleta de dados foi feita diretamente com o gestor do curso. A 

aplicação do questionário se deu via e-mail e respondido por meio de um formulário 

online (Google Forms). O mesmo procedimento foi realizado para a pesquisa 

documental, por meio da matriz curricular do curso disponibilizada pelas IES.  

 

No entanto, apesar de 12 gestores responderem ao questionário, apenas 11 

encaminharam as matrizes curriculares para análise. 

 

3.4 Técnica de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados advindos da pesquisa documental, foi utilizada a técnica 

análise de conteúdo, sendo esta uma das técnicas de tratamento de dados mais 

utilizada no campo da administração no Brasil, especialmente nas pesquisas 

qualitativas, conforme afirma Dellagnelo e Silva (2005) citados por Mozzato e 

Grzybovski (2011). Para a análise de conteúdo utilizou-se como ferramenta o software 

de QSR Nvivo 2.0. 

 

A análise das matrizes curriculares foi realizada com a finalidade de identificar 

disciplinas e conteúdo que contenham o termo “inovação”. A partir da identificação, as 
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repetições de disciplinas foram quantificadas e calculadas, considerando o percentual 

de itens com o termo. Além da identificação do percentual, foram categorizadas por 

período em que a disciplina/conteúdo, utilizando o termo, foi ministrado e quais as 

áreas foram contempladas, considerando as áreas de formação profissional do curso: 

teoria da administração, teoria das organizações, administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e 

orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços. 

 

Para a análise dos dados provenientes da aplicação dos questionários, foi utilizado o 

método de estatística descritiva, por terem sido apresentadas as descrições das 

variáveis quantitativas. Esta aplicação foi baseada no modelo de estatística descritiva 

de Babbie (2001).  

 

A Figura 8 sintetiza a metodologia quanto a sua relação com os objetivos propostos. 

 
 

Objetivos 
 

Autores 
 

Técnica de coleta de 
dados 

Técnica de 
análise dos dados 

Conhecer as estruturas 
curriculares dos cursos de 
Administração ofertados na 
mesorregião norte de Minas 
Gerais 

E-MEC. 
Ministério da 
Educação (2019). 

Pesquisa documental Análise de conteúdo. 

Identificar a incidência da 
inovação nas matrizes 
curriculares dos cursos de 
graduação em Administração 
ofertados na mesorregião 
norte de Minas Gerais 

Tidd et al. (2015) Pesquisa documental Análise de conteúdo. 

Verificar a percepção dos 
coordenadores de cursos na 
perspectiva da promoção da 
inovação nos cursos de 
Administração no norte de 
Minas Gerais 

Scherer e 
Carlomagno 
(2009); 
 
Babbie (2001) 

Pesquisa de campo; 
aplicação de 
questionário 
semiestruturado 

Análise quantitativa 
descritiva. 

Identificar o potencial da 
gestão da inovação dos 
cursos de Administração no 
norte de Minas Gerais à luz 
das dimensões propostas por 
Scherer e Carlomagno 
(2009). 

Scherer e 
Carlomagno 
(2009); 
Tidd et al. (2015) 

Pesquisa de campo; 
aplicação de 
questionário 
semiestruturado 

Análise quantitativa 
descritiva. 

Figura 8 – Síntese da metodologia 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
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4 Resultados e discussão 

 

Neste capítulo, analisa-se e discute-se o processo ocorrências de “inovação” nas 

matrizes curriculares dos cursos de Administração pelas Instituições de Educação 

Superior (IES) no norte de Minas Gerais. Apresenta os perfis e percepções dos 

coordenadores de cursos quanto às implicações no processo de implantação de 

instrumentos, métodos, disciplinas, esforços e tecnologias voltadas à inovação nos 

cursos de Administração em estudo.  

 

Os resultados foram analisados tomando como referência seus documentos, projetos 

pedagógicos dos cursos, planejamentos de ensino e infraestrutura e, principalmente, 

as respostas aos questionários dos coordenadores entrevistados. Ressalta-se que 

não se pretendeu analisar a prática dos professores, mas, o que os coordenadores 

dizem a respeito de como as “inovações” fazem parte dos processos ensino-

aprendizagem.  Além disso, os principais entraves na realização da implementação 

de novas tecnologias de inovação nas matrizes curriculares e sua aplicabilidade na 

avaliação da aprendizagem dos alunos. 

 

4.1 Perfil dos pesquisados 

 

Os questionários foram aplicados para 12 respondentes, coordenadores de cursos de 

graduação em Administração, com perfis diversificados, sendo nove do sexo 

masculino e, três, feminino. Em relação a faixa etária, seis têm entre 25 e 49 anos, 

outros três, entre 50 e 59 anos, e dois têm 60 anos ou mais.  

 

A Figura 9 ilustra que oito dos coordenadores têm graduação em Administração, dois 

são formados em Ciências Econômicas e, apenas dois são graduados em 

Engenharias, ressaltando que esta área não é considerada afim da Administração, 

porém, apresenta relação com a tecnologia e inovação.  
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Figura 9 - Formação Acadêmica – Graduação. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A formação na área da Administração pode proporcionar maior conhecimento e 

envolvimento com o desenvolvimento da estrutura curricular. Contudo, a formação de 

engenheiros pode e deve ser aproveitada para multidisciplinariedade e 

implementação de tecnologias inovadoras para a matriz do curso de Administração. 

 

Quanto à formação, nota-se que nove dos coordenadores de curso têm formação 

Stricto Sensu em nível de mestrado, dois em nível de doutorado e um é especialista.  

  

Em relação ao tempo de trabalho na coordenação, a Figura 10 ilustra que quatro estão 

no cargo há mais de cinco anos, seis atuam entre um e cinco anos, e dois atuam em 

menos de um ano. 
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Figura10 - Experiência como coordenador de curso. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Quanto ao tempo de trabalho na docência, a Figura 11 ilustra que 10 dos 

coordenadores têm mais de cinco anos de experiência e, dois, menos de cinco anos 

de docência no ensino superior. O tempo de experiência na gestão aliado ao tempo 

de docência, pode ser um fator essencial para o bom desempenho e na promoção de 

implementação de inovações na estrutura do curso. 

 

  
Figura 11 - Experiência em docência do ensino superior 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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4.2 Inovação nos cursos de Administração 

 

A Figura 12 expõe os dados relacionados às respostas dos coordenadores acerca dos 

esforços praticados/enfrentados por eles na implementação da inovação nos cursos 

de Administração pelas IES. 

 

 

Figura 12 - Esforços de implementação da Inovação pela IES nos cursos de 
Administração 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Apenas um coordenador disse que não são realizados esforços para inovar na matriz 

curricular e no projeto pedagógico do curso. A maioria dos coordenadores (sete), 

responderam que os esforços para inovação são realizados regularmente e 

formalmente e, ainda, são acompanhados e medidos por intermédio de indicadores. 

Esse resultado sugere que, em geral, as IES que ofertam o curso de Administração 

no norte de Minas Gerais realizam esforços para inovar de maneira formal e 

acompanhada. Os demais respondentes afirmaram que, existem esforços 

esporádicos para a inovação (dois); e que, apesar de existir esforços para inovar 

regularmente, estes não são acompanhados (dois). 
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Os coordenadores foram questionados em relação à promoção de um ambiente com 

estímulo ao surgimento de ideias criativas e da comunicação entre os envolvidos. As 

respostas sugerem que as IES promovem um ambiente favorável à inovação e que 

há comunicação entre os envolvidos. No entanto, essa comunicação é, em geral, 

informal (Figura 13). 

 

 
Figura13 - Promoção de ambiente favorável para a inovação  
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
Em relação à origem das informações para a inovação, os coordenadores 

responderam que, de forma regular, o ambiente externo é demandado para tais 

subsídios, compreendendo 10 dos questionados. Os demais respondentes (dois) 

afirmaram que as informações e conhecimentos para identificar oportunidades de 

inovação são obtidos ocasionalmente nos ambientes externos. 

 

Além da origem das informações, os coordenadores foram questionados em relação 

ao acompanhamento (análise, avaliação e seleção) das ideias e oportunidades de 

inovação das IES (Figura 14).  

 

É promovido um ambiente
favorável com algumas
ações de estímulo ao
surgimento de ideias

criativas,PREDOMINANDO
A COMUNICAÇÃO
INFORMAL entre os

É promovido um ambiente
favorável com diversas
ações de estímulo ao
surgimento de ideias

criativas, PREDOMINANDO
A COMUNICAÇÃO
FORMAL entre os

professores/alunos voltada
para implementar

inovações.

É promovido um ambiente
favorável de estímulo

permanente com ações
formalizadas voltadas ao

surgimento de ideias
criativas e de comunicação
CONTÍNUA e estruturada

Freq 6 3 3

0

1

2

3

4

5

6

7



40 
 

 
Figura 14 - Acompanhamento das ideias e oportunidades de inovação 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A Figura 14 mostra que seis das IES realizam avaliação das ideias e oportunidades 

de inovação de forma regular e com critérios de avaliação definidos, sendo uma com 

a participação de colaboradores. Entre os demais respondentes, quatro afirmaram 

realizar avaliação ocasionalmente e dois não realizam. 

 

 

Figura 15 - Cruzamento: promoção do aprendizado X capacitação dos 
professores 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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No processo de aprendizagem com a inovação, entre as IES que promovem reflexões 

sobre a inovação, três capacitam os professores esporadicamente quando surge uma 

necessidade, uma capacita os professores sobre inovação com regularidade e, dois 

não capacitam os professores. 

 

As IES que registram e compartilham as lições aprendidas sobre o processo de 

inovação (dois) capacitam os professores quando surge necessidade, tendo exemplo 

o aprendizado incorporado no processo de inovação.  

 

Entre as IES que registram e compartilham as lições aprendidas com a inovação de 

forma regular, tendo pelo menos um exemplo de como o aprendizado foi incorporado 

no processo de inovação, uma capacita esporadicamente os professores em inovação 

e as três demais capacitam com regularidade. 

 

Os resultados sugerem que as IES que promovem e registram ações de inovação 

promovem capacitação aos professores, em sua maioria. Mas, também, existem 

aquelas que realizam a capacitação somente quando necessário ou não capacitam. 

 

Durante a realização da pesquisa, destacou-se a incidência do conteúdo inovação na 

matriz curricular (Figura 16).  

 

  
Figura16 - Incidência de conteúdo de inovação na matriz curricular do curso 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Os dados dispostos na Figura 16 expõem que, segundo os coordenadores 

pesquisados, oito dos cursos dispõem de até 15% de conteúdo de inovação na matriz 

curricular. Esse resultado imprime uma necessidade de inserção de conteúdos 

voltados para a inovação nas matrizes curriculares dos cursos de graduação em 

Administração no norte de Minas Gerais. As 4 IES restantes dispõem de mais de 15% 

de conteúdo de inovação na matriz curricular, conforme afirmação dos coordenadores.  

 

A Tabela 3 apresenta a categorização das IES do norte de Minas Gerais estudadas e 

a ocorrência do termo “inovação” no projeto pedagógico dos cursos de Administração, 

considerando o percentual de ocorrência na matriz curricular, o nome, tipo e o período 

da disciplina que é ofertada, além de apontar o local de ocorrência da palavra 

“inovação” no projeto pedagógico.  



 

Tabela 3 
Ocorrências do termo “inovação” na matriz curricular dos cursos de graduação em Administração – Norte de Minas-MG – 2019 

IES Categoria 

Ocorrências de inovação 

Disciplinas 

% de 
ocorrência na 

matriz 
curricular 

Tipo Período Ocorre em 

FACIGE Privada 

Inovação e criatividade 

0,1% 

Optativa - Ementa Bibliografia  

Gestão da pequena empresa Obrigatória 8  Bibliografia  

Agronegócio Optativa - Ementa Bibliografia  

FACISA Privada 

Arquitetura organizacional 

0,4% 

Obrigatória 4  Bibliografia  

Gestão e Administração pública Obrigatória 7 Ementa   

Gestão do agronegócio Obrigatória 8  Bibliografia  

Gestão do capital intelectual Optativa - Ementa   

FAVAG Privada 
Empreendedorismo 

0.02% 
Obrigatória 6  Bibliografia  

Criação de novos negócios Obrigatória 8  Bibliografia  

FUNORTE 
2007 

Privada 
Administração de Recursos Humanos II 

0,03% 
Obrigatória 5 

 
Bibliografia  

Comportamento e mudanças nas organizações Obrigatória 7 Bibliografia  

IFNMG 
(Pirapora) 

 

Sistema de informação gerencial I 

0,06% 

Obrigatória 3 Ementa   

Gestão de pessoas II Obrigatória 5  Bibliografia  

Tópicos especiais I Obrigatória 6  Bibliografia  

Empreendedorismo Obrigatória 7 Ementa Bibliografia  

Tópicos especiais II Obrigatória 7  Bibliografia  

PRISMA Privada 

Práticas e técnicas de inovação e 
competitividade 

0,21% 

Obrigatória 
8  

 
Nome 

Gestão e governança pública Obrigatória 7  Bibliografia  

Empreendedorismo Obrigatória 7  Bibliografia  

Gestão de micro e pequenas empresas Obrigatória 8  Bibliografia  

Práticas e técnicas de inovação e 
competitividade 

Obrigatória 
8 Ementa 

Bibliografia 
Nome 

Gestão de agronegócios Obrigatória 8  Bibliografia  

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
  

4
3
 



 

 
Tabela 5 
Ocorrências do termo “inovação” na matriz curricular dos cursos de graduação em Administração – Norte de Minas-MG – 2019 

IES Categoria 

Ocorrências de inovação 

Disciplinas 

% de 
ocorrência na 

matriz 
curricular 

Tipo Período Ocorre em 

UFMG Pública 

Administração de recursos humanos II 

0,1% 

Optativa -  Bibliografia  

Gestão da qualidade Optativa -  Bibliografia  

Tópicos especiais em administração Optativa -  Bibliografia  

Consultoria empresarial Optativa -  Bibliografia  

Comercialização agrícola Optativa -  Bibliografia  

Sistema de gestão empresarial no agronegócio Optativa - Ementa Bibliografia  

Gestão da inovação tecnológica Optativa - Ementa Bibliografia Nome 

Empreendedorismo Optativa - Ementa   

Gestão de serviços      

UNIMONTES Pública 
Teoria geral da administração II 

0,02% 
Obrigatória 2 Ementa   

Administração contemporânea Obrigatória 8 Ementa   

IFNMG 
(Januária) 

Pública 
Construção de negócios 

0,03% 
Obrigatória 3 Ementa Bibliografia  

Gestão de agronegócios Obrigatória 4  Bibliografia  

UNIFIPMOC Privada 

Administração, profissão e mercado 

0,1% 

Obrigatória 1 Ementa   

Marketing estratégico Obrigatória 3 Ementa   

Gestão de mudanças e novas tecnologias Obrigatória 5 Ementa   

Empreendedorismo Obrigatória 8  Bibliografia  

Agronegócio Obrigatória 8  Bibliografia  

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
 
 
 
 
 
 

4
4
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A Tabela 5 mostra que entre as IES pesquisadas, a média de ocorrência do termo 

inovação na matriz curricular é de 0,1%, sendo este número muito baixo, por se tratar 

de um curso que necessita de constante atualização. No entanto, as IES que mais se 

destacaram neste aspecto apresentam de 0,6% a 0,21% de inovação na matriz 

curricular do curso de Administração.  

 

Estes dados foram obtidos a partir da análise de conteúdo, com o auxílio do software 

NVivo, por meio da qual foram identificadas as repetições do termo inovação nas 

matrizes curriculares disponibilizadas para a pesquisa (Tabela 5).    

 

Em relação às disciplinas ofertadas pelas IES com conteúdo de Inovação, 27% 

consistem em disciplinas optativas e, 73%, disciplinas obrigatórias. Este resultado 

representa um ponto positivo dos cursos de Administração pesquisados, pois, em 

média, a maioria das ofertas do conteúdo de Inovação são realizados em disciplinas 

obrigatórias, o que garante que os acadêmicos tenham acesso a ele. 

 

Ao comparar as afirmações dos coordenadores em relação a incidência do termo 

inovação na matriz curricular e os dados constantes na pesquisa documental, é 

possível identificar que as afirmações não condizem com a realidade, considerando 

as informações documentadas. Lembrando que, nesta pesquisa, não se identificam 

metodologias utilizadas, somente as afirmações dos entrevistados e aquelas contidas 

nos documentos. 

 

4.3 Evidências da pesquisa 

 

Os dados obtidos na pesquisa permitiram correlacionar as dimensões da inovação 

presentes no Modelo do Octógono da Inovação com os resultados adquiridos por meio 

dos questionários aplicados e a pesquisa documental, conforme exposto na Figura 

17. 

 

A coluna 1 apresenta as oito dimensões do modelo do Octógono da Inovação, 

proposto por Scherer e Carlomagno (2009). Na coluna 2, estão descritas as 

abordagens das oito dimensões. A coluna 3 apresenta o resumo dos resultados 

obtidos nesta pesquisa. 
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Conforme descrito no referencial teórico, este modelo consiste em uma ferramenta 

estruturada, apresentando os principais pontos a serem geridos para incrementar a 

produtividade inovadora, desde a estratégia até o processo de transformação de 

ideias em resultados. 

 

Dimensões Abordagem Resultados 

Estratégia 

A estratégia de negócio deve estar 
alinhada à estratégia de inovação. Adotar 
objetivos e metas para gerenciar as 
atividades inovadoras. 

Entre os pesquisados, sete 
responderam que os esforços para 
inovar são realizados formalmente e 
regularmente e são acompanhados 
e medidos por intermédio de 
indicadores. 

Relacionamento 
A origem e abrangência das fontes de 
inovação (interna, aberta, cadeia). 

Entre os pesquisados, 10 
responderam que as informações e 
conhecimentos para identificar 
oportunidades de inovação são 
obtidos de forma regular e 
formalmente nos ambientes 
externos e são compartilhados com 
os professores/acadêmicos. 

Cultura 
Refere-se à quão estimulante à inovação é 
o ambiente da empresa. 

Todos os pesquisados afirmaram 
que é promovido um ambiente 
favorável para a inovação, 
considerando a estrutura e a 
comunicação entre os participantes. 

Pessoas 
Envolve a diversidade de conhecimento 
das pessoas, motivação, incentivos e 
reconhecimento às pessoas inovadoras. 

Todos os pesquisados afirmaram 
que há a promoção de aprendizado 
sobre inovação. Quanto à 
capacitação dos professores em 
relação à inovação, 10 
responderam que realizam 
formação e dois afirmaram que as 
IES não realizam. 

Estrutura 

A estrutura da empresa deve ser definida 
conforme o tipo de produto ou projeto da 
empresa, e definir como os projetos 
inovadores se inserem nela. 

Apesar das IES promoverem 
ambiente favorável para a inovação, 
a estrutura das instituições não é 
definida de acordo com os tipos de 
produtos ou processos. 

Processo 
Como a empresa gera, avalia, experimenta 
e seleciona as ideias nas quais investir. 

Entre os pesquisados, seis afirmam 
que a seleção das melhores ideias 
inovadoras são avaliadas 
regularmente, quatro afirmam que 
há seleção ocasionalmente e os 
demais (dois) afirmam que não há 
seleção. 

(Continua...) 
Figura 17 - Relação entre as dimensões da inovação e os resultados da pesquisa 
Fonte: Adaptada de  Scherer, F. O.; Carlomagno. M. S. (2009). Gestão da inovação da prática: como 
aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Atlas. 
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Dimensões Abordagem Resultados 

Funding 
A política de investimentos e financiamento 
de projetos inovadores. 

Entre os pesquisados, 10 
responderam que há apoio a 
experimentação de novas ideias de 
inovação e condições práticas e 
recursos organizados para sua 
implementação; dois responderam 
que não há apoio a experimentação 
de novas ideias. 

Liderança 
O comprometimento das lideranças com a 
inovação, principalmente a alta gerência. 

Entre as IES pesquisadas, oito 
mantém regularmente atividades de 
acompanhamento da 
implementação das inovações, o 
que demonstra comprometimento 
com a inovação. Entre as demais, 
dois mantêm, ocasionalmente, as 
atividades de acompanhamento das 
ideias de inovação e dois não 
realizam o acompanhamento. 

(Conclusão) 
Figura 17 - Relação entre as dimensões da inovação e os resultados da pesquisa 
Fonte: Adaptada de  Scherer, F. O.; Carlomagno. M. S. (2009). Gestão da inovação da prática: como 
aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Atlas. 

 

Alguns resultados apresentados na Figura 17 se sobressaem, em relação aos demais. 

Por exemplo, em relação à cultura, todos os pesquisados afirmaram que é promovido 

nas IES um ambiente favorável para a inovação, considerando a estrutura e a 

comunicação entre os participantes. Este fato é bastante positivo para o ambiente de 

inovação, pois a cultura de uma organização é construída ao longo do tempo e não é 

passível a mudanças rápidas.  

 

Outros resultados positivos foram aqueles relativos às dimensões “pessoas” e 

“funding”:  

 

. Todos os pesquisados afirmaram que há a promoção de aprendizado sobre 

inovação. Quanto à capacitação dos professores em relação à inovação, 10 

responderam que realizam formação e apenas dois afirmaram que as IES não 

realizam. Estes são números bastante expressivos pois a formação continuada 

sobre a inovação alimenta o processo contínuo de inovação na instituição, 

principalmente a incremental. 

. Entre os pesquisados, 10 responderam que há apoio a experimentação de 

novas ideias de inovação e condições práticas e recursos organizados para sua 

implementação. Apenas dois responderam que não há apoio a experimentação 
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de novas ideias. Estes são números bastante animadores, dentro do grupo 

pesquisado. 

 

Em relação à estrutura, os resultados mostram que esta dimensão não é percebida 

nas IES, pois, apesar de promoverem ambiente favorável para a inovação, a estrutura 

das instituições não é definida de acordo com os tipos de produtos ou processos. 

 

Os resultados dispostos na Figura 17 sugerem que há características relacionadas à 

gestão da inovação nas IES pesquisadas (Scherer & Carlomagno, 2009). Além destas 

características, os demais resultados da pesquisadas propuseram que as IES 

dispõem de competências que podem ser relacionadas com a gestão da inovação, 

como criatividade, visão holística, liderança, aprendizado contínuo, como exposto por 

Tidd et al. (2015). 
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5 Considerações finais 

Diante dos resultados obtidos e respondendo ao objetivo geral: “verificar a percepção 

dos coordenadores de curso com relação à inovação nos cursos de Administração, 

considerando o modelo do octógono da inovação, considerou-se que ele foi 

alcançado. Foi possível verificar as percepções dos coordenadores dos cursos acerca 

da inovação e suas particularidades em relação às disciplinas ofertadas (ementa, 

conteúdo e bibliografia). Além disto, foi possível identificar a incidência do termo 

inovação no conteúdo das matrizes curriculares, os quais demonstraram baixa 

incidência e, em sua maioria, ofertados nos últimos períodos do curso.   

 

Percebeu-se também que, para os gestores, há promoção da inovação, pois os 

resultados apontam para a busca por aprendizagem voltada para a temática, para o 

incentivo de ações inovativas e o acompanhamento das ações voltadas para 

inovação. Apesar dos respondentes afirmarem que existe a promoção de ações 

voltadas para a inovação, não foi possível identificar como se dá essa promoção. 

 

Foi identificada também a promoção de ações de inovação nos cursos, as quais são 

realizadas formalmente e acompanhadas pelos gestores, em sua maioria. Por último, 

foi identificado o potencial da gestão da inovação dos cursos de Administração à luz 

das dimensões propostas por Scherer e Carlomagno (2009). O atingimento das 

etapas acima permitiu inferir que as IES dispõem de capacidade inovativa e potencial 

para ações voltadas para inovação.  

 

No primeiro objetivo específico: “conhecer os perfis dos gestores/coordenadores dos 

cursos de Administração ofertados na mesorregião norte de Minas Gerais”, foi 

percebido que estes tem experiência na docência que são significativos para 

promoção da inovação. Percebe-se também que o tempo de docência pode permitir 

implementação de tais modelos inovativos.  

 

Em relação ao segundo objetivo específico: “identificar as incidências e o potencial da 

gestão da inovação dos cursos de Administração no norte de Minas Gerais à luz das 

dimensões propostas por Scherer e Carlomagno (2009)”, observou-se que os 

conteúdos de inovação não atingiram 15% nas matrizes curriculares dos cursos de 

Administração. Em sua maioria, os conteúdos relacionados à inovação apresentam 
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incidências nos últimos períodos do curso (6º ao 8º períodos) ou em disciplinas 

optativas. No entanto, é percebida uma diferença de estrutura curricular entre as IES 

públicas e as IES privadas, visto que nas instituições públicas, os acadêmicos têm 

flexibilidade para cursar disciplinas que complementem a sua formação por meio das 

disciplinas optativas e eletivas.  

 

Com este resultado é possível considerar que existe a necessidade de inserir 

conteúdos de inovação nos primeiros períodos do curso, para que os acadêmicos 

tenham acesso à aprendizagem inovativa no princípio e, que os demais conteúdos, 

sejam aprendidos com parâmetros inovadores. Ademais, percebe-se que o 

acompanhamento das IES por parte dos gestores dos cursos é fundamental para 

promoção da inovação em todos as dimensões. 

 

Nota-se que os cursos de administração ofertados na mesorregião norte de Minas 

Gerais, em relação às implicações de inovação na estrutura curricular, apresentam 

baixa incidência de conteúdos de inovação nas matrizes curriculares, o que pode 

implicar na carência de oferta de profissionais que atendam à demanda do mercado, 

cada vez mais tecnológica e inovativa. 

 

Além das ocorrências da inovação, os resultados apontam que há ambiente propício 

para a gestão da inovação, conforme o diagnóstico do octógono de Scherer e 

Carlomagno (2009), em que, a partir das afirmações dos gestores, a gestão das IES 

contemplam as dimensões da inovação, com exceção da estrutura, o que infere em 

um alto potencial de gestão inovativa.  

 

Conclui-se que, diante do potencial apresentado perante às dimensões da inovação 

pelos gestores as ações inovativas, há uma necessidade de revisão das matrizes 

curriculares (disciplina, conteúdo e bibliografia), explicitando as metodologias de 

ensino abordadas, as competências desenvolvidas e as técnicas avaliativas no 

processo de ensino-aprendizagem voltado para a inovação, compondo o plano 

estratégico do curso por intermédio do projeto político-pedagógico como estratégia 

competitiva e promotora de profissionais qualificados para o mercado.  
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Apesar do sucesso no alcance dos objetivos propostos, esta pesquisa apresentou 

limitações que a impediram de atingir a totalidade proposta no projeto. Entre as 

limitações principais, é importante citar: a) a indisponibilidade das IES para uma visita 

técnica a fim de identificar a sua infraestrutura; b) a indisponibilidade de pesquisar os 

acadêmicos e identificar a sua visão em relação ao tema; e c) a falta de tempo para 

um acompanhamento das ações de inovação realizadas nas IES estudadas, o que 

geraria um resultado mais aprofundado da temática estudada. 

 

Além das limitações apontadas, esta dissertação propôs a análise das incidências de 

inovação, baseando em documentos e afirmações dos gestores e não em 

acompanhamentos do ensino, ou seja, o que efetivamente é ensinado, pois o tema 

inovação é considerado transversal, e pode estar sendo aplicado em inúmeras 

disciplinas ou ainda parte do conteúdo, da ementa destas, e em projetos de pesquisa 

e/ou extensão.  

 

Nesse sentido, para pesquisas futuras, sugere-se que haja aprofundamento na 

temática da inovação da educação superior em Administração, nas perspectivas do 

gestor do curso, dos professores, dos acadêmicos e da estrutura física disponível para 

a realização da inovação nas IES. 

 

As contribuições desta dissertação para a academia, estão relacionadas ao que tange 

ao debate sobre o tema da inovação nos cursos de Administração do norte de Minas, 

a partir de uma abordagem teórico-empírica.  

 

Para a empresa na qual o autor trabalha, a pesquisa contribuiu para a compreensão 

da dimensão da inovação, do mercado de ensino superior em Administração e no 

subsídio de dirigentes e docentes na implementação de estratégias a fim de elevar a 

qualidade do ensino. 

 

Para o autor, esta dissertação contribuiu na compreensão das dimensões da inovação 

(Estratégia; Relacionamento; Cultura; Pessoas; Estrutura; Processo; Funding; 

Liderança) e sua aplicabilidade como diferencial competitivo. 
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Por fim, esta dissertação contribui para a tomada de decisão acerca da 

implementação da inovação nos cursos de Administração ofertados na mesorregião 

norte de Minas Gerais, seja na matriz curricular ou em ações inovativas, ou até mesmo 

na percepção dos coordenadores de cursos.  
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Apêndice A 
 

Questionário – Percepção dos Gestores de curso em relação as Práticas de 

Inovação. 

 

Perfil dos pesquisados: 

1. Gênero:  (   ) Masculino     (  ) Feminino     (   ) Outro 

2. Idade: ______ 

4. Graduado em: (   ) Administração   (   ) Outro:_________ 

5. Nível de formação: (   )Graduação  (   )Especialização (    )Mestrado  (   )Doutorado 

6. Experiência como coordenador de curso: (   ) Menos de 1 ano   (   ) 1 a 3 anos  

(   ) 3 a 5 anos  (   ) Mais de 5 anos 

7. Experiência na Docência do Ensino Superior: (  ) Menos de 1 ano   (   ) 1 a 3 

anos  (   ) 3 a 5 anos  (   ) Mais de 5 anos 

 

Práticas de Inovação da IES/Curso 

1.A IES/curso realiza esforços para inovar? 

(a) Não são realizados esforços para inovar. 

(b) Existem alguns esforços para inovar, mas são esporádicos.  

(c) Os esforços para inovar são realizados regularmente, mas não são 

acompanhados.    

(d) Os esforços para inovar são realizados formalmente e regularmente e são 

acompanhados e medidos através de indicadores.  

2. As informações e conhecimentos são obtidos nos ambientes externos para 

identificar oportunidades de inovação e, posteriormente, compartilhados com 

os professores e acadêmicos do curso? 

(a) As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação 

não são obtidos nos ambientes externos.  

(b) As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação 

são obtidos ocasionalmente nos ambientes externos.  

(c) As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação 

são obtidos regularmente nos ambientes externos. 
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(d) As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação 

são obtidos de forma regular e formalmente nos ambientes externos e são 

compartilhados com os professores/acadêmicos.  

3. É promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias 

criativas e da comunicação entre professores, professores e alunos, alunos 

e alunos? 

(a) Não é promovido um ambiente favorável de estímulo ao surgimento de ideias 

criativas e de comunicação entre professores/alunos. 

(b) É promovido um ambiente favorável com algumas ações de estímulo ao 

surgimento de ideias criativas, predominando a comunicação informal entre 

os professores/alunos voltada para implementar inovações.  

(c) É promovido um ambiente favorável com diversas ações de estímulo ao 

surgimento de ideias criativas, predominando a comunicação formal entre os 

professores/alunos voltada para implementar inovações.  

(d) É promovido um ambiente favorável de estímulo permanente com ações 

formalizadas voltadas ao surgimento de ideias criativas e de comunicação 

contínua e estruturada entre os professores/alunos voltada para implementar 

inovações. 

4. São analisadas, avaliadas e selecionadas as ideias ou oportunidades de 

inovação? 

(a) A seleção das melhores ideias não é realizada de forma sistemática.  

(b) A seleção das melhores ideias é realizada ocasionalmente, sem critérios de 

avaliação definidos.  

(c) A seleção das melhores ideias é realizada regularmente com critérios de 

avaliação definidos.  

(d) A seleção das melhores ideias é realizada regularmente com critérios de 

avaliação definidos, com participação de colaboradores.  

5. É realizado apoio e estabelecimento de recursos e condições de 

experimentação de novas ideias para a implementação de inovações? 

(a) Não há apoio a experimentação de novas ideias de inovação. 

(b) Há apoio a experimentação de novas ideias de inovação. 

(c) Há apoio a experimentação de novas ideias de inovação e condições práticas 

e recursos organizados para sua implementação.  
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(d) Há apoio a experimentação planejada de novas ideias e estabelecimento de 

condições práticas, com definição de responsabilidades e recursos para 

implementação, em alinhamento com as estratégias.  

6. A implementação de inovações é acompanhada? 

(a) A IES não mantém atividades de acompanhamento da implementação das 

inovações  

(b) A IES mantém ocasionalmente atividades de acompanhamento da 

implementação das inovações  

(c) A IES mantém regularmente atividades de acompanhamento da 

implementação das inovações  

(d) A IES mantém regularmente e controla as atividades de acompanhamento da 

implementação das inovações com utilização de algum indicador.  

7. É promovido o aprendizado sobre o processo de inovação? 

(a) Não é realizado aprendizado sobre o processo de inovação.  

(b) São promovidas reflexões sobre o processo de inovação.  

(c) São registradas as lições aprendidas sobre o processo de inovação e essas 

lições são compartilhadas eventualmente com os colaboradores.  

(d) São registradas as lições aprendidas sobre o processo de inovação, é realizado 

o compartilhamento regular dessas lições aprendidas com os colaboradores, 

tendo pelo menos um exemplo de como o aprendizado foi incorporado no 

processo de inovação.  

8. Os professores são capacitados para a inovação e para a gestão da inovação? 

(a) A IES não capacita seus professores especificamente em inovação e gestão 

da inovação.  

(b) A IES capacita esporadicamente seus professores em inovação e gestão da 

inovação, quando surge uma necessidade.  

(c) A IES capacita seus professores em inovação e gestão da inovação com 

regularidade.  

(d) A IES tem um programa formal de capacitação e desenvolvimento de seus 

professores em inovação e gestão da inovação, com indicadores que 

permitam antever as necessidades de capacitação.  

9. A matriz curricular do curso dispõe de disciplinas e/ou conteúdos voltados 

para a inovação? 
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(a) A matriz curricular do curso não dispõe de disciplinas e/ou conteúdos voltados 

para a inovação 

(b) A matriz curricular do curso dispõe de menos de 10% disciplinas e/ou 

conteúdos voltados para a inovação 

(c) A matriz curricular do curso dispõe de 10% a 15% de disciplinas e/ou conteúdos 

voltados para a inovação 

(d) A matriz curricular do curso dispõe mais de 15% de disciplinas e/ou conteúdos 

voltados para a inovação  



61 
 

Apêndice B 
 

Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

19865 
Faculdade Una de 

Pouso Alegre 
Una Pouso 

Alegre 
Administração Bacharelado Presencial 

1863 
Faculdade 

Mantenense dos 
Vales Gerais  

INTERVALE Administração Bacharelado Presencial 

18454 
Faculdade Una de 

Sete Lagoas 
Unaset Administração Bacharelado Presencial 

3165 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do 
Triângulo Mineiro 

IFTM Administração Bacharelado Presencial 

336 
Faculdade Machado 

Sobrinho 
FMS Administração Bacharelado Presencial 

575 
Universidade Federal 

de Minas Gerais 
UFMG Administração Bacharelado Presencial 

3188 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais 

IFNMG Administração Bacharelado Presencial 

14258 
Instituto Superior de 

Ensino e Pesquisa de 
Cambuí 

ISEPEC Administração Bacharelado Presencial 

513 
Universidade Vale do 

Rio Doce 
UNIVALE Administração Bacharelado Presencial 

1860 

Faculdade de 
Ciências Gerenciais 

Padre Arnaldo 
Janssen 

FAJANSSEN Administração Bacharelado Presencial 

1666 
Centro Universitário 

Unihorizontes 
- Administração Bacharelado Presencial 

1818 
Faculdade Pitágoras 

de Belo Horizonte 
FPAS Administração Bacharelado Presencial 

30 
Universidade José do 

Rosário Vellano 
UNIFENAS Administração Bacharelado Presencial 

4962 
Centro Universitário 

de Sete Lagoas 
UNIFEMM Administração Bacharelado Presencial 

1036 
Universidade do 
Estado de Minas 

Gerais 
UEMG Administração Bacharelado Presencial 

17348 
Faculdade Alis de 

Itabirito 
- Administração Bacharelado Presencial 

3368 
Centro Universitário 

do Sul De Minas 
UNIS-MG Administração Bacharelado Presencial 

216 
Centro Universitário 
Metodista Izabela 

Hendrix 
CEUNIH Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

1509 

Centro Universitário 
Estácio de Belo 

Horizonte - Estácio 
BH 

ESTÁCIO BH Administração Bacharelado Presencial 

663 
Universidade Salgado 

de Oliveira 
UNIVERSO Administração Bacharelado Presencial 

891 Faculdade Pitágoras - Administração Bacharelado Presencial 

4722 
Faculdades 

Integradas Vianna 
Júnior 

FIVJ Administração Bacharelado Presencial 

302 Faculdade Divinópolis FACED Administração Bacharelado Presencial 

14156 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Teófilo Otoni 

- Administração Bacharelado Presencial 

1986 
Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora - 
Estácio Juiz de Fora 

- Administração Bacharelado Presencial 

107 
Universidade Federal 
de São João Del Rei 

UFSJ Administração Bacharelado Presencial 

14161 
Faculdade Única de 

Contagem 
FUNIC Administração Bacharelado Presencial 

1599 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo 

de Almeida Neves 
UNIPTAN Administração Bacharelado Presencial 

592 
Universidade Federal 

de Lavras 
UFLA Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

2241 
Faculdade do 

Sudeste Mineiro 
FACSUM Administração Bacharelado Presencial 

2014 
Faculdade 

Setelagoana de 
Ciências Gerenciais 

FASCIG Administração Bacharelado Presencial 

1581 
Faculdade de Santa 

Luzia 
FACSAL Administração Bacharelado Presencial 

1655 
Faculdade Cenecista 

de Sete Lagoas 
FCSL Administração Bacharelado Presencial 

14121 

Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de 

São João 
Nepomuceno 

- Administração Bacharelado Presencial 

1940 
Faculdade de Nova 

Serrana 
FANS Administração Bacharelado Presencial 

3149 
Faculdade Pitágoras 

de Divinópolis  
FPD Administração Bacharelado Presencial 

1557 Universidade Fumec FUMEC Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

3205 
Faculdade de 

Ciências e Tecnologia 
de Viçosa 

FAVIÇOSA Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

2579 
Centro Universitário 

Atenas 
Uniatenas Administração Bacharelado Presencial 

22103 
Faculdade Santa 

Casa de Belo 
Horizonte 

FSCBH Administração Bacharelado Presencial 

166 

FAI - Centro de 
Ensino Superior dm 

Gestão, Tecnologia e 
Educação 

- Administração Bacharelado Presencial 

14162 

Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de 

Governador 
Valadares 

FAPAC - GV Administração Bacharelado Presencial 

5370 
Centro Universitário 
Doctum de Teófilo 

Otoni 
UNIDOCTUM Administração Bacharelado Presencial 

367 
Universidade 

Estadual de Montes 
Claros 

UNIMONTES Administração Bacharelado Presencial 

3189 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas 

Gerais 

IFMG Administração Bacharelado Presencial 

18132 
Faculdade Estácio de 
Barbacena- Estácio 

Barbacena 
- Administração Bacharelado Presencial 

2477 
Faculdade de 

Administração de 
Mariana 

FAMA Administração Bacharelado Presencial 

3165 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do 
Triângulo Mineiro 

IFTM Administração Bacharelado Presencial 

14090 Faculdade Betim FABE Administração Bacharelado Presencial 

4220 
Faculdade de 

Ciências Gerenciais 
de Bicas 

FCGB Administração Bacharelado Presencial 

1036 
Universidade do 
Estado de Minas 

Gerais 
UEMG Administração Bacharelado Presencial 

344 
Centro Universitário 

uma 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

2096 
Faculdade Doctum de 
Manhuaçu – Doctum 

FCM Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

3188 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais 

IFNMG Administração Bacharelado Presencial 

1252 
Faculdade Promove 

de Minas Gerais 
PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

3189 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas 

Gerais 

IFMG Administração Bacharelado Presencial 

3430 

Faculdade 
Uberlandense De 

Núcleos Integrados 
de Ensino, Serviço 

Social e 
Aprendizagem 

FAESSA Administração Bacharelado Presencial 

597 
Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro 

UFTM Administração Bacharelado Presencial 

945 
Faculdade Funorte de 

Januária 
- Administração Bacharelado Presencial 

14029 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Aimorés 

- Administração Bacharelado Presencial 

663 
Universidade Salgado 

de Oliveira 
UNIVERSO Administração Bacharelado Presencial 

1818 
Faculdade Pitágoras 

de Belo Horizonte 
FPAS Administração Bacharelado Presencial 

1867 
Faculdade Santos 

Dumont 
FSD Administração Bacharelado Presencial 

1843 
Faculdade de 

Administração De 
Campo Belo 

FACAMP Administração Bacharelado Presencial 

3983 
Centro Universitário 

de Formiga 
UNIFORMG Administração Bacharelado Presencial 

1468 
Faculdade Esamc 

Uberlândia 
ESAMC Administração Bacharelado Presencial 

1600 
Instituto de Ciências 

da Saúde 
ICS Administração Bacharelado Presencial 

4220 
Faculdade De 

Ciências Gerenciais 
De Bicas 

FCGB Administração Bacharelado Presencial 

3514 
Faculdade de 

Ciências Gerenciais 
Alves Fortes 

FACE - ALFOR Administração Bacharelado Presencial 

19257 
Faculdade Una de 

Divinópolis 
Una Divinopolis Administração Bacharelado Presencial 

3194 
Faculdade de Minas 

BH 
FAMINAS-BH Administração Bacharelado Presencial 

14133 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Lambari 

FAPAC 
LAMBARI 

Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
De Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

1558 
Faculdade Doctum de 

João Monlevade 
DOCTUM Administração Bacharelado Presencial 

349 
Centro Universitário 
de Belo Horizonte 

UNI-BH Administração Bacharelado Presencial 

1036 
Universidade do 
Estado de Minas 

Gerais 
UEMG Administração Bacharelado Presencial 

2915 
Faculdade Cidade de 

Patos de Minas 
FPM Administração Bacharelado Presencial 

216 
Centro Universitário 
Metodista Izabela 

Hendrix 
CEUNIH Administração Bacharelado Presencial 

4846 Faculdade Vértice VÉRTICE Administração Bacharelado Presencial 

576 
Universidade Federal 

de Juiz de Fora 
UFJF Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

1202 Faculdade Santa Rita FASAR Administração Bacharelado Presencial 

1598 
Faculdade Una de 

Uberlândia 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

13743 
Faculdade Pitágoras 

de Governador 
Valadares 

PIT GV Administração Bacharelado Presencial 

1984 
Centro Universitário 

Unifacig 
- Administração Bacharelado Presencial 

21586 
Faculdade Maurício 
de Nassau de Betim 

FMN Betim Administração Bacharelado Presencial 

1484 Faculdade Ibmec IBMEC Administração Bacharelado Presencial 

4863 
Faculdade Pitágoras 
de Poços de Caldas 

- Administração Bacharelado Presencial 

4910 
Faculdade do 

Trabalho 
FATRA Administração Bacharelado Presencial 

1254 
Faculdade de 

Administração de 
Itabirito 

FAI Administração Bacharelado Presencial 

18383 
Faculdade Pouso 

Alegre 
- Administração Bacharelado Presencial 

1174 Faculdade de Sabará SOECS Administração Bacharelado Presencial 

1128 
Universidade de 

Itaúna 
UI Administração Bacharelado Presencial 

4362 
Faculdade Pitágoras 

de Betim 
PITÁGORAS-

BETIM 
Administração Bacharelado Presencial 

20612 
Faculdade Maurício 
de Nassau de Belo 

Horizonte 
FMN BH Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

1509 

Centro Universitário 
Estácio De Belo 

Horizonte - Estácio 
BH 

ESTÁCIO BH Administração Bacharelado Presencial 

17 
Universidade Federal 

de Uberlândia 
UFU Administração Bacharelado Presencial 

3368 
Centro Universitário 

do Sul de Minas 
UNIS-MG Administração Bacharelado Presencial 

3189 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas 

Gerais 

IFMG Administração Bacharelado Presencial 

1575 
Centro Universitário 
do Planalto de Araxá 

UNIARAXÁ Administração Bacharelado Presencial 

1492 
Faculdade Pitágoras 

de Uberlândia 
PIT 

UBERLÂNDIA 
Administração Bacharelado Presencial 

1070 Faculdade Cnec Unaí - Administração Bacharelado Presencial 

344 
Centro Universitário 

Una 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

27 
Universidade Vale do 

Rio Verde 
UNINCOR Administração Bacharelado Presencial 

3279 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do 
Sudeste de Minas 

Gerais 

IFSEMG Administração Bacharelado Presencial 

3165 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do 
Triângulo Mineiro 

IFTM Administração Bacharelado Presencial 

1492 
Faculdade Pitágoras 

de Uberlândia 
PIT 

UBERLÂNDIA 
Administração Bacharelado Presencial 

15357 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Ubá 

- Administração Bacharelado Presencial 

2229 
Faculdade Victor 

Hugo 
FVH Administração Bacharelado Presencial 

825 
Faculdade 

Presbiteriana 
Gammon 

FAGAMMON Administração Bacharelado Presencial 

1201 
Faculdade de 

Administração Milton 
Campos 

FAMC Administração Bacharelado Presencial 

2450 
Faculdade Promove 
de Belo Horizonte 

PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

17 
Universidade Federal 

De Uberlândia 
UFU Administração Bacharelado Presencial 

989 
Escola Superior em 

Meio Ambiente 
ESMA Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
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Código 

IES 
Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

1128 
Universidade de 

Itaúna 
UI Administração Bacharelado Presencial 

5394 
Instituto de Ensino 
Superior Integrado-

IESI 
FENORD Administração Bacharelado Presencial 

508 

Faculdade de 
Ciências Sociais 

Aplicadas do Sul de 
Minas 

FACESM Administração Bacharelado Presencial 

3716 
Faculdade Ciências 

da Vida 
FCV Administração Bacharelado Presencial 

727 

Faculdade de 
Filosofia, Ciências e 
Letras do Alto São 

Francisco 

FASF Administração Bacharelado Presencial 

19848 
Faculdade Maurício 

de Nassau de Juiz de 
Fora 

FMN JF Administração Bacharelado Presencial 

3189 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas 

Gerais 

IFMG Administração Bacharelado Presencial 

507 
Faculdade Triângulo 

Mineiro 
FTM Administração Bacharelado Presencial 

15452 
Centro Universitário 

Una de Bom 
Despacho 

UNA Administração Bacharelado Presencial 

1253 
Faculdade Metodista 

Granbery 
FMG Administração Bacharelado Presencial 

2910 
Faculdade Verde 

Norte 
FAVENORTE Administração Bacharelado Presencial 

4053 
Faculdade Skema 
Business School 

SKEMA Administração Bacharelado Presencial 

1666 
Centro Universitário 

Unihorizontes 
- Administração Bacharelado Presencial 

14173 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Ribeirão das Neves 

- Administração Bacharelado Presencial 

3955 
Faculdades 

Integradas de 
Cataguases 

FIC Administração Bacharelado Presencial 

1254 
Faculdade de 

Administração de 
Itabirito 

FAI Administração Bacharelado Presencial 

891 Faculdade Pitágoras - Administração Bacharelado Presencial 

21896 
Faculdade Maurício 

de Nassau de 
Divinópolis 

FMN 
DIVINÓPOLIS 

Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
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Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

3530 
Faculdade de 

Nanuque 
FANAN Administração Bacharelado Presencial 

1786 
Instituto Machadense 
de Ensino Superior 

IMES Administração Bacharelado Presencial 

14160 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Carmópolis 

FUNEES C. De 
Minas 

Administração Bacharelado Presencial 

4289 
Faculdade do Vale 

Elvira Dayrell  
FAVED Administração Bacharelado Presencial 

15453 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Conselheiro Lafaiete 

- Administração Bacharelado Presencial 

1655 
Faculdade Cenecista 

de Sete Lagoas 
FCSL Administração Bacharelado Presencial 

1139 

Faculdade de 
Estudos 

Administrativos de 
Minas Gerais  

FEAD - MG Administração Bacharelado Presencial 

1926 
Faculdade de 

Administração de 
Cataguases 

UNIPACAT Administração Bacharelado Presencial 

1346 
Faculdade Batista de 

Minas Gerais 
FBMG Administração Bacharelado Presencial 

1720 
Faculdade Minas 

Gerais 
FAMIG Administração Bacharelado Presencial 

575 
Universidade Federal 

de Minas Gerais 
UFMG Administração Bacharelado Presencial 

752 
Faculdade de Pará de 

Minas 
FAPAM Administração Bacharelado Presencial 

2763 
Faculdade de 

Ciências Gerenciais 
de São Gotardo 

CESG Administração Bacharelado Presencial 

20591 
Faculdade de Pouso 

Alegre 
FPA Administração Bacharelado Presencial 

2220 
Faculdade Doctum de 

Juiz de Fora 
DOCTUM Administração Bacharelado Presencial 

14243 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Itabirito 

- Administração Bacharelado Presencial 

1492 
Faculdade Pitágoras 

de Uberlândia 
PIT 

UBERLÂNDIA 
Administração Bacharelado Presencial 

1450 
Centro Universitário 

Do Cerrado-
Patrocínio 

UNICERP Administração Bacharelado Presencial 

3754 

Faculdades 
Integradas 

Adventistas de Minas 
Gerais 

FADMINAS Administração Bacharelado Presencial 

14028 
Faculdade Una De 

Betim 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
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IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

3975 
Faculdade São 

Francisco de Piumhi 
FASPI Administração Bacharelado Presencial 

14132 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Itanhandu 

FAPACI Administração Bacharelado Presencial 

14101 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Baependi 

FAPAC 
BAEPENDI 

Administração Bacharelado Presencial 

1252 
Faculdade Promove 

De Minas Gerais 
PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

4220 
Faculdade de 

Ciências Gerenciais 
de Bicas 

FCGB Administração Bacharelado Presencial 

1509 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 

ESTÁCIO DE BELO 
HORIZONTE - 
ESTÁCIO BH 

ESTÁCIO BH Administração Bacharelado Presencial 

3786 
Faculdade de Ensino 

de Minas Gerais 
FACEMG Administração Bacharelado Presencial 

14313 Nova Faculdade NF Administração Bacharelado Presencial 

4773 Faculdade IBS IBS Administração Bacharelado Presencial 

343 
Centro Universitário 

Newton Paiva 
NEWTON 

PAIVA 
Administração Bacharelado Presencial 

1601 
Faculdade Cidade de 

Coromandel 
FCC Administração Bacharelado Presencial 

22219 
Faculdade Univeritas 
Universus Veritas de 

Contagem 

VERITAS 
CONTAGEM 

Administração Bacharelado Presencial 

367 
Universidade 

Estadual de Montes 
Claros 

UNIMONTES Administração Bacharelado Presencial 

2200 
Faculdade Vale do 

Gorutuba 
FAVAG Administração Bacharelado Presencial 

143 
Universidade de 

Uberaba 
UNIUBE Administração Bacharelado Presencial 

351 
Faculdade de 

Ciências Médicas de 
Minas Gerais 

FCMMG Administração Bacharelado Presencial 

828 
Faculdade de São 

Lourenço 
FASAMA Administração Bacharelado Presencial 

2233 

Faculdade de 
Ciências Sociais 

Aplicadas de Belo 
Horizonte 

FACISABH Administração Bacharelado Presencial 

2440 
Faculdade Cidade de 

João Pinheiro 
FCJP Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
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presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
 



70 
 

Código 
IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

3430 

Faculdade 
Uberlandense de 

Núcleos Integrados 
de Ensino, Serviço 

Social e 
Aprendizagem 

FAESSA Administração Bacharelado Presencial 

13809 
Faculdade Santo 

Agostinho De Sete 
Lagoas 

FASASETE Administração Bacharelado Presencial 

21587 
Faculdade Maurício 

de Nassau de 
Uberlândia 

FMN 
Uberlândia 

Administração Bacharelado Presencial 

2428 

Faculdade de 
Ciências e 

Tecnologias de 
Campos Gerais 

FACICA Administração Bacharelado Presencial 

5599 
Libertas - Faculdades 

Integradas 
LIBERTAS Administração Bacharelado Presencial 

344 
Centro Universitário 

Una 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

14149 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Bocaiúva 

- Administração Bacharelado Presencial 

14248 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Uberlândia 

- Administração Bacharelado Presencial 

1492 
Faculdade Pitágoras 

de Uberlândia 
PIT 

UBERLÂNDIA 
Administração Bacharelado Presencial 

576 
Universidade Federal 

de Juiz de Fora 
UFJF Administração Bacharelado Presencial 

1843 
Faculdade de 

Administração de 
Campo Belo 

FACAMP Administração Bacharelado Presencial 

15467 

Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de 
Visconde Do Rio 

Branco 

- Administração Bacharelado Presencial 

3966 
Centro Universitário 

de Caratinga 
UNEC Administração Bacharelado Presencial 

2270 
Faculdade De 

Ciências Sociais 
Aplicadas De Extrema 

FAEX Administração Bacharelado Presencial 

139 
Faculdade de 

Ciências Econômicas 
do Triângulo Mineiro 

FCETM Administração Bacharelado Presencial 

139 
Faculdade de 

Ciências Econômicas 
do Triângulo Mineiro 

FCETM Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
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IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

12189 Faculdade Prisma FAP Administração Bacharelado Presencial 

1019 
Faculdade de 

Ciências e Tecnologia 
de Unaí  

FACTU Administração Bacharelado Presencial 

13828 
Faculdade ISEIB de 

Belo Horizonte 
FIBH Administração Bacharelado Presencial 

2014 
Faculdade 

Setelagoana de 
Ciências Gerenciais 

FASCIG Administração Bacharelado Presencial 

4218 
Faculdade Pedro 

Leopoldo 
FPL Administração Bacharelado Presencial 

1668 
Faculdade Pitágoras 

de Minas Gerais 
- Administração Bacharelado Presencial 

14151 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Nova Lima 

- Administração Bacharelado Presencial 

878 
Centro Universitário 
do Leste de Minas 

Gerais 
UNILESTEMG Administração Bacharelado Presencial 

344 
Centro Universitário 

Una 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

832 
Faculdade 

Arquidiocesana de 
Curvelo 

FAC Administração Bacharelado Presencial 

1319 Faculdade Tecsoma FATEC Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

3368 
Centro Universitário 

do Sul de Minas 
UNIS-MG Administração Bacharelado Presencial 

3793 Faculdade de Frutal FAF Administração Bacharelado Presencial 

1252 
Faculdade Promove 

de Minas Gerais 
PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

1867 
Faculdade Santos 

Dumont 
FSD Administração Bacharelado Presencial 

2885 

Faculdade Univeritas 
Universus Veritas de 

Belo Horizonte - 
Veritas BH 

- Administração Bacharelado Presencial 

8 
Universidade Federal 

de Viçosa 
UFV Administração Bacharelado Presencial 

3430 

Faculdade 
Uberlandense de 

Núcleos Integrados 
de Ensino, Serviço 

Social e 
Aprendizagem 

FAESSA Administração Bacharelado Presencial 

1700 
Faculdade Promove 

de Sete Lagoas 
FSLMG Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
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IES 
Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

3394 
Faculdade Vale do 

Ipiranga 
FAVAPI Administração Bacharelado Presencial 

3875 
Centro Universitário 

da Fundação 
Educacional Guaxupé 

UNIFEG Administração Bacharelado Presencial 

594 

Centro Federal de 
Educação 

Tecnológica de Minas 
Gerais 

CEFET/MG Administração Bacharelado Presencial 

2935 
Faculdade de 

Talentos Humanos 
FACTHUS Administração Bacharelado Presencial 

1818 
Faculdade Pitágoras 

de Belo Horizonte 
FPAS Administração Bacharelado Presencial 

1252 
Faculdade Promove 

de Minas Gerais 
PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

2885 

Faculdade Univeritas 
Universus Veritas de 

Belo Horizonte - 
Veritas BH 

- Administração Bacharelado Presencial 

1036 
Universidade do 
Estado de Minas 

Gerais 
UEMG Administração Bacharelado Presencial 

2171 
Instituto Belo 

Horizonte de Ensino 
Superior 

IBHES Administração Bacharelado Presencial 

2378 
Faculdade de 

Administração de 
Campina Verde 

FACAV Administração Bacharelado Presencial 

598 
Universidade Federal 

de Itajubá 
UNIFEI Administração Bacharelado Presencial 

3188 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte 

De Minas Gerais 

IFNMG Administração Bacharelado Presencial 

14165 
Faculdade Três 

Pontas 
FATEP Administração Bacharelado Presencial 

1314 

Faculdade de 
Ciências Sociais 

Aplicadas de Minas 
Gerais 

FACISAMG Administração Bacharelado Presencial 

30 
Universidade José do 

Rosário Vellano 
UNIFENAS Administração Bacharelado Presencial 

1252 
Faculdade Promove 

de Minas Gerais 
PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

4740 
Faculdade de 

Tecnologia e Ciências 
do Alto Paranaíba 

FATAP Administração Bacharelado Presencial 

14115 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Ponte Nova 

- Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
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IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

30 
Universidade José do 

Rosário Vellano 
UNIFENAS Administração Bacharelado Presencial 

1843 
Faculdade de 

Administração de 
Campo Belo 

FACAMP Administração Bacharelado Presencial 

344 
Centro Universitário 

Una 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

2040 Faculdade do Futuro FAF Administração Bacharelado Presencial 

143 
Universidade de 

Uberaba 
UNIUBE Administração Bacharelado Presencial 

3823 
Instituto de Educação 

Superior de Pouso 
Alegre 

- Administração Bacharelado Presencial 

1860 

Faculdade de 
Ciências Gerenciais 

Padre Arnaldo 
Janssen 

FAJANSSEN Administração Bacharelado Presencial 

4766 
Faculdade Una de 

Contagem 
FUNAC Administração Bacharelado Presencial 

3954 
Faculdade de 

Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Oliveira 

FACIJUGO Administração Bacharelado Presencial 

11428 
Faculdade de 

Tecnologia Alto Médio 
São Francisco 

FAC FUNAM Administração Bacharelado Presencial 

14166 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Itabira 

FUNEES Itabira Administração Bacharelado Presencial 

30 
Universidade José do 

Rosário Vellano 
UNIFENAS Administração Bacharelado Presencial 

27 
Universidade Vale do 

Rio Verde 
UNINCOR Administração Bacharelado Presencial 

139 
Faculdade de 

Ciências Econômicas 
do Triângulo Mineiro 

FCETM Administração Bacharelado Presencial 

4220 
Faculdade de 

Ciências Gerenciais 
de Bicas 

FCGB Administração Bacharelado Presencial 

3972 
Centro Superior De 
Ensino E Pesquisa 

De Machado 
CESEP Administração Bacharelado Presencial 

349 
Centro Universitário 
de Belo Horizonte 

UNI-BH Administração Bacharelado Presencial 

1860 

Faculdade de 
Ciências Gerenciais 

Padre Arnaldo 
Janssen 

FAJANSSEN Administração Bacharelado Presencial 

2124 Faculdade Calafiori CALAFIORI Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
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Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

308 
Universidade 

Presidente Antônio 
Carlos 

UNIPAC Administração Bacharelado Presencial 

1036 
Universidade do 
Estado de Minas 

Gerais 
UEMG Administração Bacharelado Presencial 

1586 
Universidade do Vale 

do Sapucaí 
UNIVÁS Administração Bacharelado Presencial 

1667 

Faculdade 
Internacional de 

Ciências 
Empresariais 

FICE Administração Bacharelado Presencial 

2703 
Faculdade Senac 

Minas 
FSM Administração Bacharelado Presencial 

4821 
Faculdade de 

Ciências Gerenciais e 
Empreendedorismo  

FACIGE Administração Bacharelado Presencial 

1913 
Centro Universitário 

Faminas 
UNIFAMINAS Administração Bacharelado Presencial 

1068 
Faculdade Aldete 

Maria Alves 
FAMA Administração Bacharelado Presencial 

18036 Faculdade Telos FATELOS Administração Bacharelado Presencial 

596 

Universidade Federal 
Dos Vales Do 

Jequitinhonha e 
Mucuri 

UFVJM Administração Bacharelado Presencial 

3189 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência E 
Tecnologia de Minas 

Gerais 

IFMG Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
De Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

308 
Universidade 

Presidente Antônio 
Carlos 

UNIPAC Administração Bacharelado Presencial 

3188 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais 

IFNMG Administração Bacharelado Presencial 

3194 
Faculdade de Minas 

BH 
FAMINAS-BH Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

3368 
Centro Universitário 

do Sul de Minas 
UNIS-MG Administração Bacharelado Presencial 

15450 
Faculdade Única de 

Ipatinga 
FUNIP Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
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IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

3279 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do 
Sudeste de Minas 

Gerais 

IFSEMG Administração Bacharelado Presencial 

1586 
Universidade do Vale 

do Sapucaí 
UNIVÁS Administração Bacharelado Presencial 

13684 
Faculdade Pitágoras 

de Contagem 
PIT Contagem Administração Bacharelado Presencial 

1818 
Faculdade Pitágoras 

de Belo Horizonte 
FPAS Administração Bacharelado Presencial 

6 
Universidade Federal 

de Ouro Preto 
UFOP Administração Bacharelado Presencial 

15452 
Centro Universitário 

Una de Bom 
Despacho 

UNA Administração Bacharelado Presencial 

139 
Faculdade de 

Ciências Econômicas 
do Triângulo Mineiro 

FCETM Administração Bacharelado Presencial 

2443 
Faculdade Funorte de 

Janaúba 
- Administração Bacharelado Presencial 

3149 
Faculdade Pitágoras 

de Divinópolis 
FPD Administração Bacharelado Presencial 

4329 
Faculdade do Centro 
Educacional Mineiro 

FACEM-BH Administração Bacharelado Presencial 

5369 
Faculdades 

Integradas ASMEC 
ASMEC Administração Bacharelado Presencial 

14242 
Faculdade Única de 

Timóteo 
FUNIT Administração Bacharelado Presencial 

627 
Faculdade CNEC 

Varginha 
- Administração Bacharelado Presencial 

2271 
Faculdade Pitágoras 

de Ipatinga 
FPI Administração Bacharelado Presencial 

1202 Faculdade Santa Rita FASAR Administração Bacharelado Presencial 

3372 
Centro Universitário 

de Lavras 
UNILAVRAS Administração Bacharelado Presencial 

19512 
Instituto Master de 
Ensino Presidente 

Antônio Carlos 
IMEPAC Administração Bacharelado Presencial 

3788 
Faculdade Juiz de 

Fora 
FJF Administração Bacharelado Presencial 

2927 
Faculdade de Belo 

Horizonte 
FDR Administração Bacharelado Presencial 

337 
Centro de Ensino 

Superior de Juiz de 
Fora 

CES/JF Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
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IES 
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3371 
Centro Universitário 
de Patos de Minas 

UNIPAM Administração Bacharelado Presencial 

1568 
Faculdades Doctum 

de Caratinga 
DOCTUM Administração Bacharelado Presencial 

1720 
Faculdade Minas 

Gerais 
FAMIG Administração Bacharelado Presencial 

3279 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do 
Sudeste de Minas 

Gerais 

IFSEMG Administração Bacharelado Presencial 

1860 

Faculdade de 
Ciências Gerenciais 

Padre Arnaldo 
Janssen 

FAJANSSEN Administração Bacharelado Presencial 

14246 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Uberaba 

- Administração Bacharelado Presencial 

13663 
Faculdade iseib de 

Betim 
FISBE Administração Bacharelado Presencial 

1362 
Centro Universitário 
Ubaense Ozanam 

Coelho 
- Administração Bacharelado Presencial 

338 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais 

PUC MINAS Administração Bacharelado Presencial 

18692 
Alfa - Faculdade de 

Guanhães 
ALFA - 

Gunhães 
Administração Bacharelado Presencial 

651 

Faculdade de 
Administração de 

Governador 
Valadares 

FAGV Administração Bacharelado Presencial 

5592 
Faculdades 

Integradas do Norte 
de Minas  

FUNORTE Administração Bacharelado Presencial 

16556 
Faculdade Alfa de 

Capelinha 
ALFA Administração Bacharelado Presencial 

8 
Universidade Federal 

de Viçosa 
UFV Administração Bacharelado Presencial 

2275 
Faculdade Santo 

Agostinho 
FASA Administração Bacharelado Presencial 

2636 
Faculdade Dinâmica 
do Vale do Piranga 

FADIP Administração Bacharelado Presencial 

596 

Universidade Federal 
dos Vales do 

Jequitinhonha e 
Mucuri 

UFVJM Administração Bacharelado Presencial 

1655 
Faculdade Cenecista 

de Sete Lagoas 
FCSL Administração Bacharelado Presencial 

1252 
Faculdade Promove 

de Minas Gerais 
PROMOVE Administração Bacharelado Presencial 

(Continua...) 
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IES 

Instituição(IES) Sigla Nome do Curso Grau Modalidade 

5316 
Faculdades 

Unificadas de 
Leopoldina 

FUL Administração Bacharelado Presencial 

3690 Faculdade Pedro II FAPE2 Administração Bacharelado Presencial 

545 

Faculdade de 
Ciências 

Administrativas e 
Contábeis de Itabira 

FACCI Administração Bacharelado Presencial 

1986 
Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora - 
Estácio Juiz de Fora 

- Administração Bacharelado Presencial 

21261 Faculdade CEDIN CEDIN Administração Bacharelado Presencial 

344 
Centro Universitário 

Una 
UNA Administração Bacharelado Presencial 

142 
Centro Universitário 

do Triângulo 
UNITRI Administração Bacharelado Presencial 

14128 
Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de 
Vazante 

FEES Vazante Administração Bacharelado Presencial 

1721 Faculdade De Viçosa FDV Administração Bacharelado Presencial 

3966 
Centro Universitário 

de Caratinga 
UNEC Administração Bacharelado Presencial 

4358 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de 

Minas Gerais 

IF SUL DE 
MINAS 

Administração Bacharelado Presencial 

1670 
Faculdade Asa de 

Brumadinho 
IECEMB - FAB Administração Bacharelado Presencial 

1459 
Faculdade de 

Ciências Humanas e 
Sociais 

FUCAMP Administração Bacharelado Presencial 

8 
Universidade Federal 

de Viçosa 
UFV Administração Bacharelado Presencial 

4256 
Centro Universitário 

Fip-Moc 
- 

Administração 
de Empresas 

Bacharelado Presencial 

4358 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de 

Minas Gerais 

IF SUL DE 
MINAS 

Administração 
de Empresas 

Bacharelado Presencial 

592 
Universidade Federal 

de Lavras 
UFLA 

Administração 
Pública 

Bacharelado Presencial 

595 
Universidade Federal 

de Alfenas 
UNIFAL-MG 

Administração 
Pública 

Bacharelado Presencial 

4962 
Centro Universitário 

de Sete Lagoas 
UNIFEMM 

Administração 
Pública 

Bacharelado Presencial 

890 
Escola de Governo 

Professor Paulo 
Neves de Carvalho 

EG 
Administração 

Pública 
Bacharelado Presencial 

(Conclusão) 
Figura 17 - Instituições de Ensino que ofertam o curso de Administração 
presenciais em Minas Gerais 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 


