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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar se existe a participação efetiva por parte dos discentes na
construção do Projeto Pedagógico dos Cursos de Administração de Empresas, de que forma
ela acontece e se na percepção dos discentes esta participação influi no processo de ensinoaprendizagem. Com relação à metodologia, a pesquisa é considerada descritiva. A coleta de
dados ocorreu através de entrevistas guiadas por um roteiro de entrevista semi-estruturado,
contendo perguntas em aberto, nos cursos de Administração em três universidades na cidade
de Florianópolis. Foram feitas entrevistas individuais com 33 alunos em cada universidade,
atendendo o critério de saturação. Com relação aos resultados obtidos, foi possível perceber
que a maioria dos alunos desconhece o significado do termo PPC e alguns já ouviram falar
sobre o assunto, mas não sabem o que o mesmo significa. Foi possível constatar também que,
a maioria dos discentes em todas as instituições pesquisadas concorda que, participar na
estruturação do PPC, geraria por parte deles um maior comprometimento com o processo de
ensino, no sentido de acompanhar de forma crítica se o que foi estabelecido está sendo
realmente cumprido pela instituição de ensino. A originalidade do trabalho está na discussão
sobre a participação efetiva de um segmento da comunidade acadêmica na construção coletiva
do Projeto Pedagógico de Cursos de Administração. Esse estudo tem o propósito de contribuir
para criar a consciência estratégica da importância da participação dos estudantes no processo
de construção coletiva do Projeto Pedagógico de Cursos e, integra os estudos do grupo de
pesquisa em Gestão Universitária e Ensino Superior da FURB.

Palavras-chave: Projeto Pedagógico de Curso; Processo de Ensino Aprendizagem; Mercado
de Trabalho; Instituições de Ensino;
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ABSTRACT

The aim of this study is to examine whether there is effective participation by students in the
construction of the Pedagogical Project Courses in Business Administration, how it happens
and the perception of students that participation influences the teaching- learning process.
Regarding methodology, the research is considered descriptive therefore seeks to describe the
relationship of the students with the development of the Pedagogical Project Courses in
Business Administration. Data collection occurred through guided by a semi - structured
interview guide containing open questions in Business Administration courses at three
universities in the city of Florianópolis. Individual interviews were conducted with 33
students in each university, given the saturation criterion. Regarding the results obtained, it
was possible to see that most students are unaware of the meaning of the term PPC, few have
heard about it but do not know what it means, it was also possible to observe that the majority
of students in all institutions surveyed agree that participate in the structuring of PPP would
generate from them a greater commitment to the teaching process, to scrutinize critically if
what was established is actually being served by the educational institution. The originality of
the work is the discussion of the effective participation of a segment of the academic
community in the collective construction of Pedagogical Project Administration Course. This
study aims to contribute to creating awareness of the strategic importance of student
participation in the collective construction of Pedagogical Project Courses process.

Key-words: Pedagogical Project Course; Teaching and Learning Process; Labour Market;
Education Institutions;
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1 INTRODUÇÃO

Vive-se atualmente a era da informação, TVs, computadores, celulares, notebooks e
outros aparelhos eletrônicos estão disponíveis a praticamente todos os nichos da população
que podem ter acesso a um número infinito de informações em poucos segundos. Através de
ferramentas como google, e-mail, torpedos, é possível obter, mandar e receber informações
em tempo real.
A velocidade com que a informação é disseminada atualmente tem impactos
significativos no cotidiano, o mercado de trabalho se tornou mais competitivo e exigente e
com isso passou-se a exigir profissionais cada vez mais qualificados. Barreiras de
comunicação foram quebradas com o advento da internet, o que possibilitou que transações
comerciais fossem feitas de qualquer lugar do mundo, que cursos de graduação fossem
ministrados inteiramente através da internet ou que amigos morando em países distantes
pudessem se comunicar em tempo real a qualquer horário do dia.
Todas essas mudanças impactaram também as instituições de educação superior. De
um lado um mercado altamente competitivo, exige profissionais cada vez mais competentes,
por outro lado o surgimento dessa demanda por profissionais capacitados incentivou o
crescimento do número de instituições de ensino superior no país, o que vêm acontecendo
desde os anos 1970 atrelado a industrialização do país.
Na área privada o ensino passou a ser visto como “mercadoria”, trazendo como
consequência muitas vezes, a priorização do lucro em detrimento de um processo de ensinoaprendizagem eficiente. Outro desafio com o qual o ensino superior se depara é que, os
discentes da era da informação, possuem um perfil diferente dos de antigamente.
Do ponto de vista da metodologia do ensino é possível observar que há algumas
décadas, era comum ter o professor como figura de autoridade dentro de sala de aula, o
conteúdo era passado do docente para o estudante de modo que o conteúdo era “impresso” em
sua mente, o aluno aceitava o que o professor ensinava, sem questionar. Não se considerava
que os alunos, assimilam o conteúdo lecionado de formas e em velocidades diferentes, sendo
que a disposição do aluno em estudar, seu interesse pelo tema estudado e sua experiência e
conhecimentos anteriores são importantes fatores a ser considerados no processo de ensinoaprendizagem (MOREIRA 1997). Desse modo, a metodologia de ensino não estimulava a
curiosidade ou o senso crítico dos estudantes, que estavam acostumados a receber o conteúdo
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pronto, sem serem incentivados a pesquisar ou buscar informações para a construção do
aprendizado. Nesse período a participação do aluno na construção do processo de ensinoaprendizagem era praticamente nula. O mercado de trabalho até meados do século XX, muito
menos competitivo que o atual, absorvia sem problemas os profissionais gerados por esse
processo.
Com o advento e a difusão da internet e um mundo cada vez mais globalizado, onde o
acesso às informações é cada vez mais fácil e veloz, assim como os deslocamentos, o mercado
de trabalho se tornou extremamente competitivo. Exige-se um profissional multitarefas, próativo, muito bem informado, que fale várias línguas, que consiga tomar decisões rápidas e
eficazes. Nesse contexto de exigência mercadológica, o processo de ensino adquire outros
parâmetros.
Moreira (1997) enfatiza que existem quatro elementos que compõem e influenciam
cada um a seu modo o paradigma ensino-aprendizagem, o professor, o aluno, o conteúdo e a
variáveis presentes no âmbito escolar.
É necessário considerar os fatores ambientais envolvidos no processo de
aprendizagem e as características pessoais únicas de cada aluno. As salas de aula estão
repletas de discentes advindos de realidades completamente diferentes. Nota-se na prática
uma enorme diversidade entre discentes de um mesmo curso, alguns precisam trabalhar para
pagar seus estudos, outros possuem filhos e os criam sem ajuda da família, outros moram em
lugares distantes. Ora, se a realidade é tão distinta, o rendimento e a forma de aprendizagem
consequentemente serão diferenciados e é interessante que se consiga avaliar e tratar de forma
singular cada tipo de situação.
Tão importante quanto considerar essas diferenças é fazer com que o aluno tome parte
no processo de ensino, fazendo com que o mesmo desenvolva uma visão crítica, tornando-se
apto a buscar informações, pesquisar, no intuito de construir o conhecimento de forma
coletiva juntamente com o professor e seus colegas de classe. Essa metodologia de ensino,
além de contribuir com a formação de um cidadão mais atuante e crítico, será capaz de criar
um profissional com o perfil exigido pelo atual mercado de trabalho.
A participação dos discentes na construção dos Projetos Pedagógicos de Curso é de
suma importância para a gestão das instituições de ensino, pois, a gestão só se torna eficaz e
efetiva quando há o comprometimento da comunidade acadêmica e, isso é possível quando a
mesma se sente comprometida e parte importante do processo.
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Dentro desse contexto de mudanças globais, e a exigência de uma nova postura do
profissional no mercado de trabalho, entra a questão das mudanças no processo de ensino,
para que essas exigências sejam atendidas. Desse modo, propõe-se discutir a participação do
aluno na construção do Projeto Pedagógico de Curso. Sabe-se que de acordo com a Lei das
Diretrizes Nacionais de Ensino que todos os cursos devem ter o seu próprio PPC e que é
através dele que a identidade do curso será construída, e também que o PPC deve ser
desenvolvido de forma coletiva pela comunidade acadêmica, incluindo docentes, discentes e
setor técnico e administrativo, de modo a atender às necessidades, interesses, e exigências da
população e do local onde a instituição de ensino está inserida. Observa-se então que todos os
cursos, por determinação legal tem seu próprio PPC, mas até que ponto esta construção
realmente se dá de forma coletiva?
A participação na construção do PPC torna os alunos mais envolvidos e
comprometidos com o processo de ensino, é nesse momento que eles terão a oportunidade de
alinhar objetivos e propor ideias que vão ao encontro de seus interesses como profissionais e
como cidadãos e também do que percebem ser uma necessidade do mercado de trabalho. Com
essa participação, os alunos desenvolvem uma visão mais crítica e também uma postura mais
pró-ativa em relação ao curso em que estão inseridos.
Participando dessa construção, os discentes serão capazes de avaliar de fato se a teoria
e a prática referentes ao PPC estão efetivamente alinhados.
Dessa forma, têm-se o seguinte problema de pesquisa: Como se configura a
participação dos estudantes no PPC do curso de Administração, em instituições públicas e
privadas, bem como quais são suas percepções sobre a influência dessa participação no
processo de ensino-aprendizagem?
1.2 OBJETIVOS
No sentido de responder ao problema de pesquisa e aos questionamentos, seguem os
objetivos que norteiam esta pesquisa.
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1.2.1 Geral
O objetivo deste estudo é analisar se existe a participação efetiva por parte dos discentes
na construção do Projeto Pedagógico dos Cursos de Administração de Empresas, de que forma ela
acontece e se na percepção dos discentes esta participação influi no processo de ensinoaprendizagem.

1.2.2 Específicos


Detectar o conhecimento dos alunos sobre o conceito e elaboração do PPC do
curso;



Desvendar se, na visão dos alunos, a participação na estruturação do PPC, geraria
por parte deles um maior comprometimento com o processo de ensino, no sentido
de acompanhar de forma crítica se o que foi estabelecido está sendo realmente
cumprido pela instituição de ensino;



Conhecer se, na visão do discente, sua contribuição no desenvolvimento do PPC,
pode influenciar no processo de ensino aprendizagem.



Desvendar se os discentes sentem a necessidade de ter uma participação mais ativa
na construção do PPC;



Descobrir se os estudantes buscam, informações sobre o conceito atribuído ao
curso pelo MEC.

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA

Com a globalização, a popularização da internet e, o advento da era da informação,
surge, no mercado de trabalho, a exigência de um profissional com competências diversas,
mais pró-ativo, eficiente, capaz de tomar decisões rápidas e certeiras. Essa nova realidade
influi diretamente na questão do ensino, onde o aluno precisa assumir um compromisso mais
efetivo com o esse processo, desenvolvendo uma visão mais crítica e mais participativa.
Gondim (2002) coloca que a educação e o mercado de trabalho estão sendo vistos
como fatores cada vez mais relacionados, em função da globalização e do surgimento de um
sistema de produção baseado na automação flexível. Neste sentido, o ensino fundamental, o
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técnico e o superior passaram a ser considerados quando o assunto é a reestruturação
produtiva e sua relação com o mercado de trabalho. Cada vez mais difícil ignorar as relações
entre as organizações de ensino superior, as organizações empresariais e a comunidade.
A autora afirma ainda que, é possível perceber de forma clara que estas mudanças
estão fazendo com que as empresas formais se reorganizem, o que influi diretamente na
exigência de um profissional com perfil mais adequado com a situação atual do mercado de
trabalho. A expansão científica e tecnológica, suporte principal da globalização, incrementa a
heterogeneidade mundial e automaticamente começa a demandar um profissional capaz de
atender a uma diversidade se situações.
Cada vez mais, percebe-se um aumento dos problemas enfrentados pelos profissionais
de recursos humanos quando a questão se refere à contratação de mão de obra qualificada
para preencher as vagas oferecidas, o que coloca em pauta a efetividade no processo de
formação e qualificação. O número de vagas, que não se consegue preencher, vem
aumentando significativamente, comprovando que muitos profissionais não estão atendendo
os requisitos exigidos pelo mercado de trabalho (GONDIM, 2002).
Desde que muitos discentes trabalham ao mesmo tempo em que estudam, a sua
participação na construção do PPC, poderia contribuir para que possam colocar em pauta,
suas ideias, sugestões e o que percebem como necessidade do mercado de trabalho e também
da sociedade na qual estão inseridos, o que geraria um maior comprometimento.
A construção do PPC, por lei, deve acontecer de modo coletivo, e em função disso,
obriga ações dos participantes na sua elaboração, portanto, quando criado, melhorado e
avaliado como uma prática social coletiva gera um indiscutível senso de propriedade e
afinidade, gerando um sentimento de comprometimento. A participação é um componente
político do trabalho e afirma o andamento e a continuidade das ações. O projeto político
pedagógico não perdura sem uma efetiva participação dos docentes, pesquisadores e
discentes, e sem que estes dele se apoderem. É dessa forma que as Instituições de Ensino
Superior constroem sua identidade e para isso é preciso haver flexibilidade e autonomia, para
se afastem de uma padronização determinada, construindo assim projetos políticos
pedagógicos próprios (VEIGA, 2004; MEDEL, 2008).
Dentro desse contexto é possível perceber, que há uma disparidade entre as exigências
do mercado de trabalho moderno e os profissionais que estão disponíveis nesse mercado, pois,
existem vagas em aberto, mas os meios de comunicação e os empresários estão
constantemente comentando que não existe mão de obra qualificada para preenchê-las. Dessa

21

forma acredita-se que a participação do aluno na construção do PPC, pode ser uma forma de
amenizar essas disparidades, pois, muitas vezes o aluno está mais em contato e mais ciente
das necessidades do mercado de trabalho do que o próprio professor, muito envolvido no
meio acadêmico. O aluno, por lei, deve participar do processo de construção do PPC, porém,
a sua participação, vai além da obrigação, pois, o discente tem muito a contribuir com o
processo e, sua contribuição tende a tornar o mesmo, muito mais comprometido com o
processo de ensino.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
O estudo está estruturado em três partes.
Na primeira parte, apresentam-se a introdução, o problema de pesquisa, questões de
pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, e a justificativa para o estudo do tema.
Na segunda parte, apresenta-se a fundamentação teórica, onde são abordados os
conceitos fundamentais ao desenvolvimento desta pesquisa, tais como: construção do
conhecimento e processo de ensino aprendizagem, competências, projeto pedagógico de
curso, diretrizes curriculares do curso de Administração e Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), descrevendo suas principais características.
Na terceira parte, definem-se o método e as técnicas de pesquisa, os procedimentos de
coleta e análise de dados, bem como a população, amostra e os limites da pesquisa.

1.5 METODOLOGIA

O presente item aborda o método e as técnicas de pesquisas para a realização do
presente estudo.
Gil (2008), Lakatos e Markoni (1991), Creswell (2007) e Kerlinger (1996), definem o
método como uma sequência se ações sistêmicas e racionais que, com maior confiança e
economia, permite atingir o objetivo estabelecido de forma correta e válida, determinando o
trajeto a ser percorrido, identificando erros e auxiliando e amparando as decisões do
pesquisador.
Para um melhor estudo da metodologia está será dividida nos seguintes pontos:
desenho de pesquisa, relação com os sujeitos, método de procedimento, contexto de
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realização da pesquisa, relação com a sociedade, abrangência e profundidade e tratamento dos
dados.

1.5.1 Desenho da pesquisa

A pesquisa é considerada descritiva, pois, busca descrever a relação dos alunos com o
desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Adminstração de Empresas. Para
Alyrio (2008), a pesquisa é considerada descritiva, quando objetiva especialmente a
enumeração e ordenação de dados, sem o intuito de comprovar ou contestar hipóteses
exploratórias, oportunizando o surgimento de pesquisa explicativa, alicerçada na
experimentação. Alyrio (2008), afirma ainda que a pesquisa descritiva busca descrever os
aspectos de determinado fenômeno ou população e afirmar relações entre variáveis. A coleta
de dados pode acontececer através da aplicação de questionários e observação sistemática.
Assume, normalmente a forma de levantamento.

1.5.2 Método de procedimento

A coleta de dados ocorreu através de entrevistas guiadas por um roteiro de entrevista
semi-estruturado (ANEXO 1), contendo perguntas em aberto, nos cursos de Administração
em três universidade na cidade de Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e ASSESC. Foram feitas
entrevistas individuais com 33 alunos em cada universidade, atendendo o critério de
saturação, que compreende o período em que as respostas começam a se tornar repetitivas de
acordo com Thirycherques (2009). Foram escolhidas estas três instituições para que fosse
possível fazer um comparativo entre os cursos de Administração de uma universidade federal,
uma estadual e outra particular.
No intuito de demonstrar os resultados coletados, então, serão mostrados gráficos dos
dados gerados em excel, gerados a partir de dados tabulados utilizando a função “cont.se” e
“cont.ses” para contagem e cruzamento de dados respectivamente, para as perguntas em que
os alunos responderam apenas “sim” ou “não” e os dados de identificação dos respondentes,
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como sexo, escolaridade, faixa etária, renda e semestre em que estavam matriculados e,
também os relatos dos entrevistados.

1.5.3 Relação com os sujeitos

A observação pode ser considerada não participante, pois, embora o pesquisador
estivesse desenvolvendo um outro trabalho dentro de Departamento de Administração da
UFSC, não havia relação direta com os entrevistados.

1.5.4 Contexto de realização da pesquisa

Nesta pesquisa o pesquisador foi a campo, ou seja, até as universidades, para
entrevistar os discentes. De acordo com Lakatos e Marconi (1991), a pesquisa de campo é um
método de levantamento de informações no próprio local onde acontecem os fenômenos, esse
levantamento é feito pela observação direta, enrevistas e medidas de opinião.

1.5.5 Relação com a sociedade

A pesquisa é pura, pois, busca compreender o “porquê” de um fenômeno. No caso,
qual o nível de participação dos discentes na elaboração do Projeto Pedagógico dos Cursos de
Administração. Segundo Alyrio (2008), a pesquisa pura pode ser definida como uma pesquisa
cujas conclusões poderão ser aplicada em um período posterior à realização da mesma, e, não
no momento de sua realização.

1.5.6 Abrangência e profundidade

A pesquisa realizada tem caráter exploratório, pois, têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de
problemas mais precisos e pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de
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pesquisa essas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. (GIL, 2008;
LAKATOS E MARKONI, 1991; CRESWEL, 2007; KERLINGER 1996)

1.5.7 Tratamento de dados

A pesquisa realizada é quali-quantitativa. Segundo Gil (2008), Lakatos e Markoni
(1991), Creswell (2007) e Kerlinger (1996), busca a descrição de fenômenos, baseada na
observação, na experiência ou em teorias já existentes, em geral busca descrever o
comportamento humano e é influenciada pelo conhecimento empírico do observador. Nesse
caso a pesquisa busca, através de entrevista com roteiro semi-estruturado, contendo perguntas
com respostas abertas, analisar se os discentes participam na construção dos Projetos
Pedagógicos dos cursos de Administração de Empresas. Optou-se pela pesquisa de caráter
qualitativo, pois, essa abordagem, segundo Walter, Tontini e Lima (2006), prioriza a
contextualização além de revelar problemas existentes nas IES e nos cursos, no que diz
respeito a participação dos alunos no PPC, além de assinalar detalhes da estrutura desses
problemas, viabilizando a tomada de decisões e atitudes para resolver esses problemas de
forma mais eficiente.
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Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional (2013), o
número de instituições de ensino superior vem crescendo nos últimos anos, existe um total de
30.420 cursos de graduação no Brasil declarados no Censo de 2011, foram registrados
também um total de 6.739.689 matrículas em cursos de graduação, o que representa um
aumento de 5,6% em relação a 2010. O total de ingressos, por sua vez, soma 2.346.695
vínculos, o equivalente a uma elevação de 7,5% em relação a 2010. Finalmente, no ano de
2011, o número de concluintes alcança o total de 1.016.713, por ano, sendo 4,4% superior à
edição anterior do Censo.
Com o conhecimento desses dados é possível perceber que nos últimos anos houve um
aumento da procura pelas instituições de ensino superior, pois, observa-se que, tanto o
número de ingressantes, quando o número de alunos formandos aumentou.
É possível que muitas dessas pessoas, que buscam concluir um curso de nível superior,
o façam, porque estão em busca de melhorar suas condições de vida, conseguir empregos
melhores, com salários melhores.
Se um número maior de pessoas está concluindo um curso superior, consequentemente
o aumento de profissionais qualificados disponíveis no mercado de trabalho, deveria aumentar
nessa mesma proporção, porém não é isso que tem se visto.
São comuns reportagens falando da escassez de mão de obra qualificada: De acordo
com o Bom Dia Brasil (2013), “No setor de tecnologia, sobram vagas para profissionais
qualificados. Só em Florianópolis, mais de 500 empresas estão à caça de mão-de-obra, e já
buscam trabalhadores em outros países, Nem oferecendo tantas vantagens, o patrão consegue
driblar a falta de mão-de-obra. A empresa tem 60 funcionários contratados e outras 60 vagas
em aberto, uma conta que não fecha. Desde o ano passado, Santa Catarina tem 2.500 vagas
abertas no setor de tecnologia que nunca são preenchidas”, ou, segundo o Jornal O Globo
(2013), “Com o emprego batendo recorde no país e os gargalos da educação, as empresas têm
encontrado cada vez mais dificuldade na hora de contratar. Pesquisa feita pela Fundação Dom
Cabral com 130 executivos de empresas de grande porte em todo o país revelou que 92%
deles têm dificuldades para empregar trabalhadores preparados para os cargos que oferecem.
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Entre os principais obstáculos citados na pesquisa, realizada no ano passado, 81% das
respostas mencionaram a escassez de profissionais capacitados e 49% citaram a falta de
experiência na função; por fim, cita a Folha de São Paulo (2013), “O crescimento de Palmas,
no Tocantins, faz com que a cidade enfrente novos problemas, mas ainda sem ter resolvido
todos os antigos”. A falta de mão de obra especializada é queixa recorrente do empresariado
local”.
Diante desse contexto, é possível observar um paradoxo, o número de pessoas que
adquirem um diploma de nível superior está aumentando, porém o mercado de trabalho se
queixa da falta de mão de obra qualificada. Deve-se questionar: será que os alunos estão
saindo das instituições de ensino superior, preparados para o mercado de trabalho?
De acordo com Souza e Domingues (2011), a educação e o trabalho estão relacionados
de modo que não podem ser desvinculados. Em uma sociedade altamente competitiva,
alicerçada no capitalismo, o principal objetivo do sistema educacional torna-se a preparação
dos cidadãos para o trabalho, assim, consequentemente é inviável falar em processos
educativos sem antes, entender o universo do trabalho. Na relação vigente que engloba as
instituições de ensino, a formação e o trabalho, esse último é visto pela comunidade
capitalista, como valor de troca e, nele estão inseridos diversos fatores que se apresentam nas
relações de produção. Um destes fatores é o delineamento do colaborador exigido pelo
mercado de trabalho, estipulando assim a formação dos recursos humanos a atender essas
exigências.

Os modos taylorista e fordista de acumulação do capital demandavam um
perfil de trabalhador e a escola era um espaço propício para a sua formação.
O trabalhador qualificado deveria ser disciplinado, dotado de uma instrução
mínima que o capacitasse a compreender e memorizar alguns comandos
necessários a cada operação para repeti-los em uma sequência prédeterminada. Assim, as práticas pedagógicas assumiram uma abordagem em
que prevalecia o controle externo do aluno por meio de punições, a
fragmentação dos conteúdos curriculares organizados em uma sequência
rígida, a exigência da memorização de conceitos padronizados pelos alunos e
a separação entre um conhecimento teórico e o prático. Desta forma, a
educação cumpria o seu papel formando um trabalhador com capacidades
para realizar as tarefas requeridas pela tecnologia capitalista e conseguir um
posto de trabalho. (SOUZA e DOMINGUES, 2011, p.5)

As autoras colocam ainda que, a reorganização produtiva e a globalização vêm
proporcionando um novo modelo econômico universal, baseado na micro eletrônica e nos
processos de trabalho de base flexível, trazendo consequências para a política, a sociedade e a
cultura. Desse modo despontam novos parâmetros para a formação de recursos humanos,
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pautadas nos fundamentos da autonomia e da criatividade, indicando a ideia de
desenvolvimento de competências, o que implica na habilidade de motivar conhecimentos e
ações objetivando os resultados que se pretende alcançar. Nessa atual configuração da base
produtiva os recursos humanos considerados competentes, não são mais aqueles submissos e
tolerantes, capazes de desempenhar tarefas mecanicamente, mas sim aqueles que possuem a
habilidade de associar as informações práticas e teóricas, a fim de solucionar problemas,
advindos da dinâmica dos processos, aqueles que são criativos e empenhados com o processo
de trabalho, que sabem dialogar e tomar decisões de modo competente, quando houver
necessidade.
As exigências do mercado mudaram drasticamente, porém as instituições de ensino
continuaram, em sua maioria, pautadas em um uma metodologia tradicional de ensino, onde
os discentes não são ensinados a pensar, a pesquisar ou a buscar informações. Nesse modelo o
professor é visto como figura de autoridade, responsável por “imprimir” o conhecimento na
mente dos estudantes, sem que o seu senso crítico seja estimulado, pois, os mesmos são
obrigados a aceitar o conteúdo sem abertura para questionamentos.
Saviani (1997) explica que, no sistema tradicional de ensino as iniciativas eram de
responsabilidade exclusiva do docente, era imprescindível contar com um profissional muito
bem preparado. Os estudantes nessa metodologia não eram vistos como figura central do
processo de ensino. Masetto (1998) concorda com Saviani: O papel central era atribuído aos
docentes, e era preciso que estes fossem competentes, experientes, sábios, pesquisadores,
geradores do conhecimento e de ciência e, nas aulas, comunicadores de seus conhecimentos e
avaliadores do que foi aprendido pelos estudantes. Aprender consistia-se em reproduzir nas
avaliações o que o docente havia ensinado em aula. Desse modo, as instituições de ensino
eram organizadas em classes, sendo que cada uma possuía um professor que explicava as
lições que os discentes acompanhavam atentamente e aplicava as tarefas que os estudantes
deveriam realizar disciplinadamente (SAVIANI 1997).
Masetto (1998) coloca ainda que, se o estudante obtivesse um mau desempenho nas
avaliações e fosse reprovado, este era considerado como o único responsável pela reprovação,
por não ter estudado o suficiente, por não ter comparecido às aulas, por não ter aptidão para o
curso ou que não havia sido selecionado corretamente. Em momento algum, questionava-se se
o docente lecionava suas aulas de forma didática, se havia transmitido o conteúdo com
clareza, se sabia comunicar-se com os estudantes, se o curso estava adequado aos interesses e
as necessidades do discente ou se o docente possuía o mínimo de conhecimento em técnicas
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de comunicação. Isso tudo era considerado superficial, pois, para ensinar, era necessário
apenas que o docente possuísse amplo conhecimento acerca do assunto lecionado.
Os estudantes, desse modo, ficavam acostumados a receber a informação pronta, sem
ter que buscá-la, portanto, essa metodologia deixa de priorizar competências imprescindíveis
no mercado de trabalho atual, que são a criatividade e a autonomia para a tomada de decisões.
Freire (2008 p.47) já dizia nos anos 60 que “...ensinar, não é transferir conhecimento, mas
criar possibilidade para sua própria produção ou a sua construção”.
O mais prejudicial ainda nos dias atuais, em diversas instituições de ensino, de acordo
com Masetto (1998 p.12), é que “...não se tem consciência na prática de que a aprendizagem
dos alunos é objetivo central dos cursos de graduação e que nosso trabalho de docente deve
privilegiar não apenas o processo de ensino, mas o processo de ensino-aprendizagem, em que
a ênfase esteja presente na aprendizagem dos alunos e não na transmissão de conhecimentos
por parte dos professores”. O docente é de fundamental importância nesse processo e este
deve ser visto como facilitador, estimulando e guiando o processo de ensino. A função de
professor, como transmissor de conhecimento apenas, está em crise e já é considerada passado
(MASETTO, 1998). Assim, nasce a concepção de uma nova teoria pedagógica da qual
Saviani (1997 p. 9) faz as seguintes considerações:
“Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por
referência à pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse;
da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o nãodiretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de
inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia
de inspiração experimental baseada principalmente nas contribuições
da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria
pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas
aprender a aprender”.

De modo a funcionar conforme o que foi exposto à cima por Savini, as instituições de
ensino teriam que passar por uma total reformulação. Assim, ao invés de classes centradas nos
docentes, cujos saberes dominavam as grandes áreas do conhecimento mostrando-se aptos a
colocar os estudantes em contato com os conteúdos que eram tomados como referência a
serem copiados e sucessivamente absorvidos pelos estudantes, as instituições de ensino
deveriam agrupar os estudantes de acordo com suas áreas de interesses. O docente nessa nova
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metodologia assumiria o papel de guia e incentivador da aprendizagem cuja iniciativa viria
principalmente por parte dos discentes.
Gadotti (2003 p.16) faz as seguintes considerações sobre o papel que o docente
assume nesse novo contexto pedagógico:
“Nesse contexto, o professor é muito mais um mediador do
conhecimento, diante do aluno, que é o sujeito de sua própria
formação. O aluno precisa construir e reconstruir o conhecimento a
partir do que faz. Para isso o professor também precisa ser curioso,
buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o quefazer
dos seus alunos. Ele deixará de ser um “lecionador” para ser um
organizador, do conhecimento e da aprendizagem. Em resumo,
poderíamos dizer que o professor se tornou um aprendiz permanente,
um construtor de sentidos, um cooperador, e, sobretudo, um
organizador da aprendizagem. Se falamos do professor de adultos e do
professor de cursos a distância, esses papéis são ainda mais relevantes.
De nada adiantará ensinar, se os alunos não conseguirem organizar o
seu trabalho, serem sujeitos ativos da aprendizagem,
autodisciplinados, motivados.”

Dessa forma, a aprendizagem seria uma consequência espontânea do cenário
estimulante e da relação que se consolidaria entre os estudantes e entre estes e o docente. Para
isso, cada profissional precisaria trabalhar com grupos reduzidos de alunos, pois em grupos
grandes, a relação interpessoal, alma do processo educativo, ficaria prejudicada. Resumindo,
as instituições de ensino mudariam seu aspecto de sombrias, disciplinadas e silenciosas para
um ambiente feliz, movimentado, cheio de estímulos, cores e sons (SAVIANI, 1997).
O atual cenário demanda, afirmam Souza e Domingues (2011), a preparação dos
recursos humanos de modo que estes sejam capazes de adequar-se a qualquer situação com
agilidade e eficiência. Diante dessa realidade, as instituições de ensino também são tomadas
por esses princípios de formação, pautados no aumento flexível do capital. Em relação ao
moderno modelo pedagógico que necessita ser desenvolvido, a pedagogia das competências
têm adquirido lugar nos diálogos que alicerçam as políticas públicas para a educação
fundamental e profissional.
A construção do conhecimento proporciona aos países uma maior possibilidade para
que os mesmos se desenvolvam, esse tipo de construção deve ser decidido, estimulado e
abraçado pelas instituições de ensino, principalmente as instituições de ensino superior, de
modo que o desenvolvimento seja humano e contínuo. A educação e o conhecimento são o
alicerce dos desafios econômicos e da igualdade. (DEMO, 2009)
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Luckesi e Passos (2002) citam quatro elementos que fazem parte do processo de
construção do conhecimento:
a. Sujeito: Representado pelo ser humano que desenvolveu a sua inteligência
possibilitanto a apropriação de informações, disponíveis no meio em está inserido;
b. Objeto: Caracteriza-se pelo meio ambiente do qual o ser humano faz parte e é
representado peloseu pensamento. Os conceitos não advêm de dentro das pessoas, e
sim da correta adequação que estas fazem do mundo exterior.
c. Ato de conhecer: É representado pela relação entre o sujeito e objeto, de modo que
essa relação possibilite ao sujeito conhecer a lógica do objeto e consequentemente
comunicá-la. O sujeito se relaciona com o objeto com o intuito de desvendá-lo. Enfim,
o produto do ato de conhecer é o conceito gerado, o conhecimento adquirido, a
informação e o entendimento, estabelecidos e que podem ser expressos. O ato de
conhecer é analítico, depende da análise dos fatos, das partes e da realidade. Por outro
lado o conhecimento é a informação sintética gerada pelo sujeito, através de um
processo metodológico para explorar os fatos reais, descobrindo a lógica dos mesmos,
transformando-o em informação.
d. Resultado do ato de conhecer: Constitui-se na informação gerada, após uma cuidadosa
análise de fatores reais e que pode ser comunicada.
Os autores colocam que o conhecimento é a capacidade de compreender a realidade. A
aquisição de conhecimento nas intituições de ensino através dos livros, tem sido um processo
de memorizar fatos, sem que se compreenda efetivamente a sua origem. Memorizar uma série
de informações não é indicativo de que exista um entendimento da realidade de modo
objetivo, pois, para gerar conhecimento é preciso compreensão, o que vai muito além de
decorar.
Desse modo, o conhecimento representativo da realidade é constituído após um
processo cuidadoso de análise dos fatos. Um objeto somente pode ser dado como conhecido
quando é entendido, para isso, é necessário seguir um processo metodológico de pesquisa, que
visa construir o conhecimento através de um trabalho dedicado. Desvendar a realidade impõe
criatividade e dedicação através de uma metodologia estabelecida. (LUCKESI E PASSOS,
2002).
O conhecimento gerado pelas experiências vivenciadas permite a elaboração de
hipóteses, afirmam Luckesi e Passos (2002) que serão testadas a fim de se descobrir se são
verdadeiras ou não, e a partir daí o pesquisador comunica os resultados adquiridos.
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Lúcio Lombardo Redice em seu livro Educazione de la mente apud Luckesi e Passos
(2002) ainda faz a seguinte consideração sobre a aquisição do conhecimento:
“O desenvolvimento intelectual, a aquisição de um patrimônio cultural
sério e significativo requerem um esforço sistemático: constituem um
trabalho. Qualquer trabalho sério, mesmo o que amamos, que
escolhemos livremente e que por nada no mundo deixaríamos, possui
diversas fases e exigências complexas. O trabalho não é uma sucessão
ininterrupta de alegrias, conquistas, criações. A alegria, a conquista, e
a criação são o resultado de um esforço cotidiano, humilde, obscuro,
aborrecido. Em qualquer trabalho... até no do poeta e no do cientista
criador...existem problemas técnicos, a necessidade de dedicar muito
tempo à aquisição de noções, de conhecimentos sistemáticos, do
domínio sobre os instrumentos. Quer dizer: às premissas do trabalho
propriamente criador. O domingo deve suceder aos demais dias da
semana, as férias vêm depois de um longo ano de rotina. O belo
poema nasce após prolongados e pacientes estudos linguísticos,
literários, históricos. Os descobrimentos científicos resultam de uma
investigação infatigável e tenaz, do aprendizado daquilo que outros
fatigosamente costruíram. O gênio que surge magicamente é um mito
romântico deseducativo: os poetas ou cientista geniais são, acima de
tudo, infatigáveis trabahadores”. (LUCKESI E PASSOS, 2002, p.27)

A construção do conhecimento de acordo com Luckesi e Passos (2002), demanda
trabalho e dedicação realizados de forma disciplinada e através de uma proposta
metodológica.
Todos os dias de alguma maneira as pessoas apoderam-se de novos conhecimentos,
científicos ou de senso comum. Esses conhecimentos são adquiridos através de um
entendimento do ambiente externo e não apenas do ato de memorizar informações. Desse
modo Luckesi e Passos (2002) afirmam que o ser humano possui duas formas de se apropriar
do conhecimento:
a. Diretamente: O sujeito apodera-se da realidade através das relações que possui com o
ambiente no qual está inserido, a partir do momento que esta realidade o estimula a
desvendá-la.
b. Indiretamente: Caractetiza-se pelo claro entendimento da realidade já entendida e
interpretada por um outro sujeito e, que foi comunicada através de algum meio. Nessa
forma de apropriação do conhecimento, este se dá, por intervenção de um mediador,
que garante que assim é a realidade, pois desse modo ele a deduziu, apresentando
razões que devem persuadir as pessoas. Esta é a forma de apropriação do
conhecimento mais utilizada nas escolas, principalmente quando o livro é utilizado
como mediador entre o discente e o mundo real.
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“Na escola é que, pela hipertrofia do uso de modo indireto de
apropriação do conhecimento e transformado, mistificado, reificado
como se fosse a própria realidade a ser entendida. Existem professores
que selecionam textos extremamente difíceis de compreender. O texto
passa a ser a dificuldade para o aluno, e não o mundo que o texto
pretende expressar. O que importa conhecer não é o texto em si, mas a
realidade que ele veicula, a menos, evidentemente, que se esteja
estudando o texto como aobjeto da abordagem, como nos casos de
literatura, língua nacional, estilística etc. Nesse caso, a realidade a ser
compreendida é o próprio texto; o intermediário para essa situação
seria o comentário analítico sobre o texto e suas qualidades ou
fragilidades”. (LUCKESI E PASSOS, 2002, p.30)

Dessa forma a realidade que deveria ser entendida, fica ofuscada e o objeto do
conhecimento se torna nulo. O pensamento do discente, representando o conhecimento do
qual este se apropriou, não se tornará um pensamento a respeito do objeto do conhecimento e
sim sobre a sentença dada sobre ele.
Demo (2009), afirma que para se construir o conhecimento é necessário um sistema
educacional de qualidade. O conhecimento é geralmente gerado pela educação, fato que
possibilita, desde cedo, a integração entre educação e conhecimento. Para que se possa
exercer a cidadania com liberdade e autonomia, a construção do conhecimento se torna, uma
ferramenta, capaz de proporcionar com igualdade, oportunidades para todos. Para isso,
considera-se que a educação de qualidade, está muito adiante daquela em que o conhecimento
é “impresso” na mente do aluno, transmitido, copiado e reproduzido, de modo que o aluno
aceita o que é ensinado de forma passiva, sem questionar o docente.
O autor afirma ainda que, a economia atual, cada vez mais globalizada e competitiva,
está submetida a um sistema educacional de qualidade, em função de uma realidade onde a
competitividade impera, e o conhecimento e os recursos humanos representam um diferencial
da organização perante seus concorrentes.
A qualidade dos processos e produtos depende principalmente da qualidade dos
recursos humanos envolvidos, que não pode mais ser obtida por treinamentos, ensinos
reprodutivos, aprendizagem subalternas. O trabalhador precisa aprender a aprender e saber
pensar, o que implica a condição de avaliar o processo produtivo e sua inserção nele, discutir
e definir qualidade de processo e de produtos e, estabelecer a relação orgânica entre a
econômia e a sociedade, e assim por diante (DEMO, 2009)
Demo afirma que, no atual estágio do capitalismo, o colaborador educado é o mais
apto a aumentar a lucratividade da empresa, pois, ele é capaz de prover a qualidade
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competitiva, em contrapartida, o colaborador desqualificado, não traz vantagens para a
organização.
Em função dessa realidade, torna-se necessário rever com urgência, o sistema
educacional atual, ultrapassado, mesmo nas instituições de ensino superior. Comumente a
didática utilizada, é a do professor que repassa o conhecimento para os seus alunos, sem
considerar a importância da construção do conhecimento. O sistema educacional vigente
representa, na maior parte dos casos, uma ferramenta de treino medíocre, para pessoas
medíocres, sem relação alguma com o aprender a aprender e o aprender a pensar. (DEMO,
2009)
Lavinne e Dionne (1999), assim como Demo, fazem uma crítica ao tradicional sistema
de ensino: No âmbito escolar as autoridades responsáveis optam por ensinar o que parece útil
ou necessário difundir entre os membros da comunidade. O conhecimento oferecido aos
discentes já vem pronto, sem que estes participem determinando sentido e limites na
construção deste. Assim, as instituições de ensino comumente ensinam somente um modo de
interpretar fatos, que poderiam ser interpretados de vários modos e, geralmente a
interpretação escolhida é aquela que parece favorecer os responsáveis pelo sistema escolar ou
que neste intervêm. O saber transmitido não é espontâneo, é resultado de uma construção
advinda de reflexões apuradas e resulta normalmente de uma pesquisa elaborada
metodologicamente. Porém, de acordo com a tradição, somente alguns resultados são
ensinados.
Adquirir conhecimento, de acordo com Demo (2009), permanece como exigência
fundamental da sociedade e da economia contemporânea, mas é derivada da habilidade de
construir. Dessa forma, de acordo com Lavinne e Dionne (1999), as instituições de ensino
precisam ter como objetivo ensinar aos discentes a construção do saber, de modo que estes
aprendam os princípios de sua validade e se tornem cada vez mais aptos a julgar o saber
oferecido e, até mesmo optar por construir outros tipos de conhecimentos por si mesmos. Esta
é a ação mais importante dos sistemas de ensino, no sentido instrumental. As instituições
educacionais são imprescindíveis como recinto de excelência na construção do conhecimento,
porém, serão substituídas gradativamente pelas ferramentas eletrônicas como modelo de
transmissão e socialização, ainda diz Demo (2009).
A importância do conhecimento, implica ainda a indispensabilidade de uma
atualização permanente. Demo (2009) afirma que, de certa forma, as escolas e universidades
não são atuais, pois, nem ao menos executam de modo satisfatório a transferência e a
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socialização do conhecimento. Na maioria dos casos é simplesmente plágio e treino medíocre.
Ainda de acordo com o autor, em função disso, têm-se como obrigação, rever a proposta
educacional, levando-a a um compromisso construtivo.
Demo (2009) coloca ainda que, a carência educacional é uma das barreiras mais temidas,
especiamente em um país em crescimento. É indispensável encontrar direções para diminuir essa
carência, a fim de que se possa continuamente caminhar para a qualidade da cidadania e da
economia. Cidadania, de acordo com Marshall (1967) é o envolvimento total do sujeito no

âmbito político. Marshall ainda elenca três formas de direitos: os direitos civis, que são
aqueles que garantem as liberdades de cada um; os direitos políticos, que são os que
asseguram o envolvimento dos cidadãos no desempenho do poder político; e os direitos
sociais, que garantem a acessibilidade ao bem-estar material. O autor defende que garantidos
os direitos civis, as pessoas passariam a lutar por seus direitos políticos e, conquistando enfim
direitos sociais. A materialização desses direitos, entretanto, submete-se a existência de
quadros institucionais específicos, como assistência jurídica, garantias constitucionais e
serviços sociais. Para que se possa fazer parte do time de países desenvolvidos, com cidadãos
participantes, de acordo com Demo (2009), é preciso, alterar bruscamente todo o sistema
educacional, desde o ensino fundamental, até a pós-graduação.

2.1 TEORIA E PRÁTICA

A dissociação entre o ensino e a realidade percebida através de qualquer enfoque
ideológico em pauta tornou-se m um problema governamental contemporâneo, estudado por
muitos autores, afirma Arantes (1991); o cenário que busca relacionar a teoria e a prática
apresenta importante influência na formação do profissional, pois, guia a transformação,
gerando um conceito de unidade.
A teoria necessita da prática, para se tornar realidade. A prática depende da teoria,
para ser capaz de inovar-se constantemente. É comum no meio acadêmico tradicional, tomar
como informação correta, o simples conhecimento da teoria. o que comprova a distância entre
a proposta do ensino superior atual de inovar pelo método da construção do conhecimento e o
mercado de trabalho. (DEMO, 2009)
Em termos de conhecimento inovador e de pesquisa crítica e criativa, teoria e prática
carecem de ser intermediadas pela habilidade de saber pensar e aprender a aprender. Saber
pensar e aprender a aprender supões um tipo de informação, ao mesmo tempo propedêutica e
capaz de intervir. De um lado está a capacidade construtiva de conhecimento, de outro,
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capacidade de fazer história tomando o conhecimento como fator primordial de intervenção.
(DEMO, 2009)
Os profissionais através da experiência adquirida pela prática, aliada a teoria, se
tornam aptos a enfrentar situações imprevisíveis, estes passam a entender com maior
profundidade o vínculo entre o conhecimento teórico adquirido na formação inicial e as
práticas no trabalho. A própria teoria, em função da experiência no trabalho, pode ser mais
facilmente compreendida, de acordo com Kuenzer (2013).
Demo (2009) afirma que, desse modo, tornar-se-ia indiscutível admitir a prática como
fator curricular desde o ínicio do curso, a fim de possibilitar a comprovação de teorias,
voltando a elas, como forma de argumentar sistematicamente.
O autor coloca ainda que estimular a competência de saber pensar e aprender a
aprender, é constantemente mais significativo do que o treino, o estágio e os exercícios
praticados em aula, pois, somente dessa forma é possível inovar.

Cursos que estão

preocupados em capacitar as pessoas apenas para se tornarem profissionais, estão cometendo
um erro, pois, estão criando recursos humanos capazes de operacionalizar e não de
argumentar de modo sistêmico.
Demo (2009) afirma que a pesquisa em sua interpretação mais atual e verdadeira
abrangerá tanto a questão da teorização, como da interferência, se estiver buscando inovar.
Informação inovadora, portanto, não pode ser conseguida pela cópia, e sim pela pesquisa de
modo contínuo. Saber pensar e aprender a aprender representam uma promessa em abandonar
a simples reprodução do conhecimento, para coloca-se como construtora do mesmo,
englobando a compreensão e inovação da realidade.
A prática curricular, de acordo com Demo (2009), evitaria que os profissionais ao se
deparar com o mercado de trabalho, percebessem que a teoria e a prática são realidades
muitas vezes distintas. Competência contemporânea, expressa o brilhante cruzamento entre
teorizar práticas e praticar teorias, gerando a habilidade de apresentar possibilidades,
investigar processos e produtos, agir de forma crítica e criativa.

2.2 PESQUISA

O principal desafio da educação contemporânea e das instituições de ensino superior, é
a pesquisa considerada como norteadora da ciência e da educação. Como princípio científico,
a pesquisa representa a ferramenta teórico-metodológica para desenvolver o conhecimento.
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Na categoria educativa, a pesquisa efetiva um dos amparos principais da educação libertadora,
que é o argumento sistêmico, crítico e criativo. (DEMO, 2009)
Ludke (1986) comenta que, a fim de se realizar uma pesquisa é necessário confrontar
as informações coletadas, os dados, as provas e os documentos a respeito de um determinado
tema e o conhecimento teórico reunido sobre ele. Normalmente isso é feito partindo-se da
análise de um problema, que simultaneamente estimula o interesse do pesquisador e
determina que sua atuação em pesquisa se situe em uma área definida do saber.
O ato de pesquisar é privilegiado, pois, reúne o pensamento e a prática de um indivíduo, ou de
uma equipe, buscando desenvolver o conhecimento de dimensões da realidade que servirão
para compor soluções para os problemas abordados.

O ensino deve ser capaz de estimular desde cedo, de acordo com
Demo (2009), às crianças a demonstrarem independência, interesse
pelo mundo que as cerca, capacidade de argumentar, aguçando sua
curiosidade e criatividade. Os alunos vão para as instituições de
ensino superior com o objetivo de trabalharem juntos, desenvolvendo
o conhecimento coletivamente, e para isso é preciso disponibilizar
meios para que isso aconteça. Os cursos não devem se caracterizar,
por uma sequência de disciplinas, transmitidas apenas de forma
teórica, mas um sistema de pesquisa contínuo, desenvendo a
habilidade de construir o conhecimento. “Nesse sentido, pesquisar é,
lidimamente, saber pensar, aprender a aprender”. (DEMO, 2009, p.35)

Segundo Fávero (1988), o ensino aliado à pesquisa, não faz parte do projeto de muitas
instituições

de ensino

superiores,

salvo

raríssimas excessões.

Ainda perdura

a

indissociabilidade entre ensino e pesquisa, princípio delineador da universidade. A pesquisa
precisa ser uma escolha da instituição, e não somente uma opção dos professorespesquisadores. É preciso, rever, nos cursos superiores, os meios de dedicação do corpo
docente e funcionários, enfrentado o necessário aperfeiçoamento e expansão da produção
científica, é preciso também oportunizar o aperfeiçoamento e as habilidades do corpo docente
e dos funccinários em geral.
Demo (2009) coloca que existem quatro gêneros de pesquisa, todos relacionados entre
eles, a seguir:
a. Pesquisa teórica: caracterizada pelo desenvolvimento de teorias e explicações da
realidade. É pré-requisito de habilidade e de formação essencial renovar-se e produzir
teoricamente. A pesquisa teórica desempenha uma condição básica de intervenção. O
conhecimento teórico correto, detemina exatidão dos conceitos, questionamentos
variados, habilidade esclarecedora. Para se questionar com competência, deve-se estar
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a par das argumentações vigentes, atuantes, seus princípios, e desafios, suas qualidade
e defeitos, e desse modo, desenvolver sua forma pessoal de argumentar, pois,
cientificamente tudo pode ser dito desde que se possa questionar e, nada pode ser dito,
se não houver base para argumentação.
b. Pesquisa metodológica: caracterizada pelo desenvolvimento de ferramentas e modelos
científicos. Atualmente a pesquisa metodológica tem atribuição estratégica, pois,
condiz com a lógica mais arraigada da ciência contemporânea. É parte integrante da
pesquisa metodológica, o aprendizado dos arquétipos, suas discussões e contestações,
as adversidades da ciência, a metodologia e as técnicas, os ideiais predominantes da
elaboração científica, entre outras.
c. Pesquisa empírica: Engloba a parte da pesquisa que se dedica a estudar situações que
se manifestem empiricamente, e em função disso, é mais acessívelmente
administrável. É corriqueiro aceitar-se exclusivamente esse como pesquisa, pois, é
passível de confusão a produção científica com a experimentação. O empirismo
caracteriza-se pela diminuição da realidade à sua expressão empírica, ou seja o que
pode ser medido de modo quantitativo.
d. Pesquisa prática: seu objetivo é interferir continuamente na realidade, teorizar práticas,
desenvolver caminhos concretos e propor soluções.
“Assim, cada gênero apresenta uma variante do questionamento
sistemático crítico e criativo, e liga-se necessariamente à pratica, ou
seja, como condição de intervenção, ou como intervenção direta.
Como regra, pesquisa não dispensa cuidados teóricos, passos
metodológicos, inquirição científica, atingimento da realidade,
intervenção inovadora, o que leva a reconhecer que em cada gênero a
diferença está apenas em situações tendenciais.” (DEMO, 2009, p.39)

É através da pesquisa que o discente se tornar-se-á capaz de construir o conhecimento
de modo crítico e autônomo, e desse modo poderá enfrentar o exigente mercado de trabalho
contemporâneo, pois estará apto a entender o ambiente no qual a organização está inserida e
as constantes mudanças sofridas por esse ambiente. Nesse contexto, o profissional estará
preparado em garantir a competitividade da empresa perante seus concorrentes, pois é capaz
de tomar decisões com eficiência e autonomia.

2.3 INTERDISCIPLINARIDADE

38

A interdisciplinaridade é também um importante fator no processo de construção do
conhecimento.
Interdisciplinaridade caracteriza-se de acordo com Fazenda (2011), pela interação que
existe entre disciplinas. Interação esta, que pode acontecer desde a simples disseminação de
ideias até à recíproca incorporação dos conceitos condutores da epistemologia, da
terminologia, do método, dos processos, das referências e dos arranjos que dizem respeito ao
processo de ensino e à pesquisa. Uma equipe interdisciplinar é composta de indivíduos que
obtiveram sua formação em áreas diversas do conhecimento, cada uma com sua metodologia,
conceitos, dados e terminações próprias.
Klein (1998) coloca que, a interdisciplinaridade vai além da interação entre duas
disciplinas e afirma que com o decorrer dos anos, o conceito de integração assumiu um
significado de maior amplitude. Integração passou a exprimir mais que uma estrutura prédefinida ou uma metodologia específica de ensino, um movimento que acontece quando
indivíduos interagem com o meio no qual estão inseridos. Pode-se dizer que, o foco desviou
de uma perpectiva unificada, normalmente aceita, do conhecimento e das relações entre as
esferas existentes para uma recente pedagogia integradora, para conceitos atuais, padrões e
metodologias integradoras; para um novo patamar de princípios globais e para a possibilidade
de gerar novas relações e estruturas.
A integração é uma forma de evitar a fragmentação gerada pela divisão de disciplinas.
As instituições de ensino mais bem-sucedidas de acordo com Klein (1998), no que se refere
ao crescimento e ao desempenho dos estudantes, são as que se movem na direção de um
currículo voltado para a solução de um problema ou questionamento que possibilite ao
discente integrar o conhecimento de disciplinas diversas.
Instituições de ensino que promovem a interdisciplinaridade, certamente preparam
melhor seus discentes para enfrentar o mercado de trabalho. A interdisciplinaridade possibilita
aproximar os estudantes da realidade que encontrarão no mercado de trabalho, pois, resolver
problemas e propor soluções, dentro de uma organização exigirá uma visão global, de todos
os setores da empresa e também do meio no qual esta está inserida.
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3

COMPETÊNCIAS

O conceito de competência é usualmente levantado pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais de modo associado à autonomia do trabalhador moderno perante o instável
mercado de trabalho atual e das transformações no modelo de produção. A atitude
competente, no entanto, acontece através da habilidade de mobilizar, estruturar e aplicar de
forma prática valores, conhecimentos e habilidades imprescindíveis para a realização eficaz
de atividades exigidas no ambiente de trabalho (Brasil. CNE/CEB. Resolução no 4/99, art.
6º).
Afirmar que um profissional é capaz de algo, de acordo com Ramos (2002), tem um
sentido de intenção consciente definido pela prática profissional, em contrapartida mobilizar,
estruturar e aplicar, dizem respeito ao exercício do pensamento que podem proporcionar essa
intencionalidade. Os valores são componentes culturais e pessoais, que possuem relação com
o saber ser, considerado de extrema importância nas relações contemporâneas de trabalho. Os
conhecimentos são alicerçados na teoria e na prática, tanto aqueles difundidos pela escola
quanto os obtidos pela experiência. As habilidades são consequência da aprendizagem
solidificada através dos hábitos, também estimulados no desenvolvimento das competências
profissionais, descritas como circunstância de destinar conhecimentos, como recursos ou
insumos, através de roteiros mentais adequados e maleáveis, bem como avaliações, resumos,
deduções, generalizações, comparações, colaborações, transmissões, entre outros, em
exercício próprio de um dado cenário profissional, concebendo performances eficazes (Brasil.
MEC. RCN, 2000).

3.1 HISTÓRICO

A perspectiva da formação fundamentada nas competências surgiu, por volta de 1920,
nos Estados Unidos, porém só a partir de 1960, quando se prosseguiu com uma discussão
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sobre a disparidade entre o que era ensinado nas universidades e a realidade do mercado de
trabalho, o termo começou a se destacar (OIT, 1999). A forma corriqueira de avaliar o
desempenho acadêmico, através das provas, não asseguravam que o estudante iria exercer de
modo satisfatório suas atividades no trabalho. Assim, era de suma importância buscar outros
métodos, objetivando obter melhores frutos (MERTENS, 1996; TRUJILLO, 2000). Desse
modo em 1970, nasceu o ensino baseado nas habilidades.
Esse foco, exigido pelo mercado de trabalho, de acordo com Cinterfor (2004) apud
Nunes (2010), possui 4 aspectos distintos de que configuram o seu emprego prático:
a. Identificação das competências: é a etapa que determina, partindo de uma
tarefa do trabalho, os conhecimentos imprescindíveis para a realização
eficiente da tarefa em questão. Baseia-se em uma avaliação qualitativa do
trabalho, que busca explicar a aptidão, as habilidades e o conhecimento que o
profissional necessita para realizar com eficácia determinada função. O fruto
da etapa de identificação é a determinação de certas características, que se
transformam em um modelo, que objetiva facilitar acordos entre organizações,
os profissionais e as instituições de ensino superior.
b. Normalização de competências: à medida que se estruturam as habilidades,
estas se transformam em um exemplo para um determinado nicho (organização
ou setor), caracterizando um método de comunicação e entendimento entre
diversos atores, que podem ser empresas, profissionais e universidades,
objetivando estabelecer um modelo que representa uma função ou área. Esse
modelo compreende: o que o profissional é apto a realizar, avaliação do
desempenho comparado ao modelo estabelecido, às circunstâncias em que o
profissional deve expor seus conhecimentos e os indícios essenciais para
comprovar que o desempenho foi satisfatório. A consequência é a
determinação de uma conduta expressa de modo formal, que expressa os
conhecimentos, habilidades e competências, que determinado profissional deve
possuir para realizar uma tarefa de trabalho de forma satisfatória.
c. Formação de competências: esse elemento como fundamento para o
delineamento da formação possibilita determinar o currículo do curso, os
requisitos exigidos do corpo docente, a infraestrutura, os recursos didáticos, os
métodos empregados e a tecnologia utilizada nas instituições de ensino. Dentro
das organizações, possibilita articular á formação com componentes dos
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recursos humanos, por exemplo: promoções, participação nos lucros e
resultados, entre outros. Externamente, criam um arranjo de informações sobre
as exigências dos processos produtivos em relação aos profissionais,
orientando assim os processos educacionais. O desenvolvimento do currículo
dos cursos, quando alicerçado em competências é muito mais eficiente, pois,
está direcionado para as necessidades do mercado de trabalho. Nessa direção
busca-se a substituição da simples transferência de conhecimento e habilidades
pelo desenvolvimento de conhecimentos e para que isso aconteça as
tradicionais estratégias pedagógicas necessitam de maior flexibilidade. O
sistema de ensino-aprendizagem é imprescindível para conquistar habilidades e
desse modo desempenhar atividades no ambiente de trabalho de forma
autônoma, criativa e crítica.
d. Certificação de competências: Diz respeito à ação pela qual se identifica a
perícia expressa pelo trabalhador, não importando onde esta foi obtida.
Depende de uma análise anterior, geralmente feita considerando um modelo
pré-estabelecido. Essa análise é empregada como uma vistoria, pois se
confronta a forma como esta é executada com o modelo estabelecido, sendo
assim um processo de suma importância para a autenticação. A análise das
habilidades provê fundamentos para aprimorar conhecimentos que a pessoa
analisada ainda não possui. Assim, impede-se que a avaliação se torne apenas
uma representação das qualidades e defeitos demonstrados pelo avaliado, sem
atingir seu principal objetivo que é incentivar a formação como método de
auxiliar para a empregabilidade.
A noção de competências surgiu no cenário brasileiro de ensino após a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), entrar em vigor, no ano de 1996, de acordo
com Nunes (2010).
Nunes (2010), coloca que a reforma curricular referente aos cursos de graduação,
iniciou-se no ano de 1997, pela SESu/MEC, que solicitou que os cursos de graduação
oferecessem planos que seriam organizados pelas Comissões de Especialistas de Ensino de
cada área. O intuito dessa solicitação era de acordo com MEC (Brasil 2004):
a) Delinear as características do formando a fim de conceber as habilidades
intelectuais que representassem a diversidade das demandas sociais em relação
aos recém-formados;
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b) Definir quais competências e habilidades seria interessante desenvolver, a fim
de fornecer uma direção para que as Instituições de Ensino Superior
embasassem seus currículos direcionando o conteúdo lecionado para o
desenvolvimento de conhecimentos.
O modelo de formação de competências surgiu em função da incorporação deste
conceito pela educação. Implícito nesse modelo está à ideia de que a introdução desse
modelo, amplifica a definição de educação conhecida até o momento, corroborando para que
o ensino seja direcionado para a prática e o desempenho, ao invés de se priorizar a simples
junção de conhecimentos (ZABALZA, 2009).

3.2 PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS

Conforme Araújo (2001), a pedagogia das competências, caracteriza-se por um
aglomerado de hipóteses que objetivam guiar práticas no âmbito do ensino para desenvolver
capacidades humanas de modo ampliado, compreendidas como imprescindíveis para a
aceitação do profissional pelo mercado de trabalho contemporâneo.
Seu surgimento relaciona-se com as mudanças observadas no mercado de trabalho, a
extinção de postos de trabalho e reestruturação dos conteúdos de trabalho mediante as
inovações tecnológicas, estimulando uma reconfiguração social das profissões. Esta nova
configuração levanta questionamentos a respeito da permanência de profissões bem definidas,
concomitante a diminuição do desenvolvimento de uma carreira profissional linear, no que diz
respeito ao conteúdo, e ascendente, no que diz respeito à renda e a mobilidade social. Fala-se
atualmente em crise da importância dos diplomas, os quais se tornam cada vez menos
necessários para a verdadeira qualificação do trabalhador, crise esta, originada pela junção
entre as habilidades exigidas pelas empresas e conquistadas pelo trabalhador, apropriadas para
serem atestadas na prática (Paiva, 1997).
O processo de ensino de acordo com Araújo (2001), é pautado nos conhecimentos que
o discente deve possuir no momento em que concluir o curso e são claramente especificadas
em forma de saberes e ações. Ao currículo dos cursos, são englobados componentes do saber
fazer e do saber ser. Desse modo, passam a contemplar não só a parte teórica das disciplinas
lecionadas, mas também a parte prática composta de atitudes, rotinas, comportamento e itens
que contribuirão para o aprimoramento da eficiência no trabalho.
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A mudança do foco em qualificação, de acordo com Ramos (2002) e Tanguy
(2003), para o foco em competências no cenário de trabalho gerou, na proposta pedagógica,
outro desvio: o do ensino focado em conhecimentos disciplinares para um ensino delineado
pela geração de capacidades mensuráveis em situações e atividades determinadas que é o que
define a pedagogia das competências. Essas devem ser determinadas considerando situações
que os discentes estarão aptos a entender e dominar. Corroborando com Araújo (2001),
Ramos (2002) afirma que, desse modo o processo de ensino passa a demandar, que o
conhecimento teórico ensinado seja relacionado a uma orientação das atividades ou tarefas,
em que elas podem se concretizar e se fazer entender, relacionar a teoria e a prática revela a
inviabilidade de dar uma determinação a essas noções teóricas dissociadas das tarefas nas
quais elas se concretizam.
Porém, a construção das competências nas instituições de ensino não significa o
abandono das disciplinas, afirma Perrenoud (1999), pois, estas são impulsionadas por
conhecimentos que são em sua maioria de origem disciplinar. Assim, são aprimoradas tanto
no âmbito das disciplinas quanto nos seus entroncamentos, desenvolvendo-se a transmissão e
a mobilização de informações em casos complexos. É preciso descentralizar o processo de
ensino aprendizagem nos conhecimentos ou nas habilidades. O contraste que se consolida na
proposição curricular, alicerçada nesse modelo, é que no cerne do currículo e da prática
pedagógica, não está a transferência de conhecimentos, mas o ato de construir, adequar e
estimular esses saberes (BERGER FILHO, 2003).
Evidencia-se, de acordo com Ramos (2002), a ideia de currículo adaptado ao
entendimento geral do saber. Desse modo certas doutrinas curriculares são vistas como
imprescindíveis, bem como a interdisciplinaridade e a contextualização. O processo de ensino
pautado na interdisciplinaridade permite aos discentes ampliar as possibilidades de enfrentar
situações que ultrapassam o delineamento de uma disciplina, percebendo, analisando e
solucionando problemas atuais.
Ramos (2002) ainda coloca que, a contextualização acontece através de práticas
concretas de aprendizagem, baseadas em tarefas que ocorrem em cenários ou circunstâncias
reais. Seu intuito é proporcionar um expressivo aprendizado ao relacioná-la às vivências
rotineiras ou com saberes adquiridos de forma espontânea, retirando assim, o discente da
posição de ouvinte inativo. Desse modo, defronta-se com o assunto da construção das
competências e habilidades em cenários que encorajam a procura por soluções para resolver
situações diversas e que desenvolvam a autonomia no discente.
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Os currículos, desse modo, precisam ser orientados de acordo com Araújo (2001), para
incentivar o esclarecimento de problemas, englobando conhecimentos gerais e técnicos a
vivência no trabalho. Isto implica favorecer o modelo de ensino por problemas, que
possibilitam estimular, simultaneamente, saberes, capacidades e atitudes em cenários reais ou
similares à realidade.
Uma das tendências desse método, chamada de aprendizagem baseada em problemas,
engloba o desenvolvimento de questionamentos por um comitê especialmente destinado para
essa finalidade. O número de questões deve ser proporcional aos principais assuntos que os
discentes devem aprender no intuito de satisfazer o currículo e sem os quais não seriam
reconhecidos como capazes de atuar profissionalmente. Há uma série de problemas a serem
exercitados consecutivamente, ao se concluir um, dá-se início a outro. Ao término de cada
módulo, o conhecimento adquirido em cada disciplina é verificado fundamentado nos
propósitos e nos conhecimentos científicos. (BERBEL, 1998)
Outra conhecida tendência, de acordo com Berbel (1998), é a metodologia da
problematização. Esta e a aprendizagem baseada em problemas possuem aspectos diversos,
porém é comum a confusão entre as duas metodologias. No método da problematização os
questionamentos são retirados de uma situação real, a partir do reconhecimento realizado
pelos discentes. Analisada sob aspectos diversos, a realidade se mostra para discentes e
docentes com seus atributos e contradições, nos casos concretos, e a partir daí são retirados os
problemas. A situação real é contextualizada pelo estudante.
Há ainda o modelo por situações problema, que de acordo com Perrenoud (1999), não
aborda unicamente problemas, pois as instituições de ensino há muitos anos, comumente tem
apresentado questionamentos falsos e desconexos. A situação problema deve proporcionar ao
estudante um confronto com a tomada de decisões, no intuito de solucionar um problema que
lhe foi proposto ou escolhido por ele.
Araújo (2001), afirma que, objetivando associar teoria e prática, o modelo por
situações problema propõe rotinas que intercalam a etapa de formação ocorrida em empresas,
com outras realizadas em instituições de ensino, favorecendo ainda, segundo o autor, a
realização de trabalho em equipe, as representações e os workshops direcionados para o
aprimoramento das capacidades almejadas. Processos como estes permitem incentivar a
autonomia e a habilidade de trabalhar sem ter as etapas pré-determinadas. Ademais,
recomenda-se como proposta de ensino e recurso didático, a utilização das mesmas
ferramentas utilizadas em tarefas reais de trabalho.
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O discente é deslocado para o centro do processo de ensino, e o docente passa a
exercer o papel de coordenador dos momentos de aprendizagem. Assim, é necessário que haja
uma redefinição das tarefas dos atores do modelo de ensino. Do docente, deseja-se uma
mudança de sua atitude perante o saber, de seu método de lecionar a aula, de suas
competências e de sua própria personalidade (PERRENOUD, 1999). Dessa forma, afirma
Araújo (2001), ações em que se concentra o conhecimento em um ator apenas, devem ser
reprimidas. Do discente almeja-se o aumento do comprometimento no que se refere ao seu
próprio aprimoramento e ao seu êxito ou insucesso.
Araújo (2001) coloca que, o método de avaliação deve ser alicerçado nos habilidades
estipuladas, as quais devem ser medidas em função de padrões de desempenho previamente
determinados, o que significa favorecer o desempenho ou a capacidade de aplicar e sintetizar
o conhecimento, e não somente a aprendizagem teórica.
O modelo de ensino por competências favorece, a aprendizagem de modo individual e
gradativo. Dessa forma, a avaliação precisa considerar a individualidade do discente,
englobando a assistência do processo de ensino como um todo e a aprendizagem do discente
desde o início do curso. As carências e os problemas dos estudantes precisam ser constatados,
para possibilitar o desenvolvimento de estratégias para superar as adversidades. Assim, o
processo avaliativo deve ser gradativo e formativo (RAMOS, 2002).
Perrenoud (1999) coloca que, o docente não deve avaliar através de comparações entre
discentes, mas sim, através da análise entre a atividade a ser realizada, o que o discente
efetuou, e o que ele efetuaria caso suas aptidões estivessem mais aprimoradas. Os mesmos
guias precisam dessa forma ser considerados, porém em níveis diversos de seu
desenvolvimento. E o docente necessita saber que ao final do período letivo a avaliação será
realizada.
A consolidação dessa metodologia no ensino técnico e profissionalizante é
consequência de diversos elementos que demonstram o compromisso desse modelo de ensino
com o sistema capitalista, que determina a obrigação de comprovar o valor das suas ações e
de seus resultados. Ademais, conjectura-se que seus atores (docentes, administradores e
discentes) não sustentem a mesma relação com o conhecimento que os docentes de disciplinas
academicamente alicerçadas, já que o valor dos conhecimentos transferidos é aprovado por
seu emprego na realização de tarefas na fabricação de bens materiais ou na prestação de
serviços. A pedagogia das competências é conceituada por uma percepção altamente prática,
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hábil na gestão de incertezas, levando em consideração mudanças técnicas e de organização
do trabalho às quais necessita se adequar (RAMOS, 2002).
Ainda de acordo com a autora, essa reestruturação pedagógica só faz sentido através
do estabelecimento de uma relação entre escola e empresa. Por isso edificam-se conhecidos
referenciais, em países como a França, conhecidos como modelos de diploma, para a escola, e
de emprego ou de exercício profissionais, para as organizações. No Brasil, esses referenciais
são expressos pelas diretrizes e pelas diretrizes curriculares brasileiras desenvolvidas pelo
Ministério da Educação para as instituições de ensino, e no cenário do mercado de trabalho
utiliza-se a Classificação Brasileira de Ocupações, desenvolvidas pelo Ministério do
Trabalho. Esses modelos, alicerçados nas habilidades, são, a princípio, os instrumentos
de comunicação entre os atores da instituição de ensino e os representantes dos cenários
profissionais. Fundamentam-se também como bases imprescindíveis para a avaliação tanto na
formação básica e continuada quanto no ensino técnico, com o objetivo de possibilitar o
estreitamento entre a oferta de formação e a divisão das tarefas profissionais.
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4

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPC)

O projeto político pedagógico (PPC) é muito mais do que um conjunto de planos de
ensino e a determinação de outras atividades educacionais. O PPC é desenvolvido e faz parte
do cotidiano de todas as pessoas que fazem parte do processo educativo da escola (VEIGA,
1997).

4.1 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

Para que se chegasse ao modelo de Universidades que se conhece atualmente, passouse por séculos de transformação e evolução. Santos (2005), faz um resumo sobre esse
histórico, desde seu surgimento, na Idade Média, até os dias atuais, a seguir:
Na Idade Média o surgimento dos centros urbanos e estabelecimentos comerciais,
contribuíram para o aparecimento das primeiras instituições denominadas Universidades, se
caracterizavam como organizações constituídas por discentes e docentes que alcançavam sua
aprovação formal pelas bulas papais ou cartas de concessão de imperadores e reis.
Nos séculos XI e XII em Bolonha e Paris surgiram as primeiras universidades, as
quais possuíam um fundamento similar aos estudos básicos denominados artes liberais dando
sequência a uma prática que surgiu na Academia de Platão 2 e persistiu a civilização romana.
Os primeiros cursos a serem oferecidos foram os de Direito, Teologia e posteriormente o de
Medicina. As instituições de ensino superior se espalharam por toda a Europa Medieval, no
ano 1300 havia cerca de 15 universidades, e 200 anos depois, esse número havia subido para
mais de 70.
No século XVI, já havia 6 instituições de ensino superior na América Espanhola,
através de iniciativa do Estado Colonial e da Igreja. No século XVII o advento da revolução
científica resultou no aparecimento de várias organizações científicas, como: academias,
jardins botânicos, observatórios, laboratórios e museus, locais em que eram desenvolvidos
conhecimentos denominados filosofia natural. Esses locais foram cruciais na construção do
conhecimento científico. Nesse período, com a colonização, surgiram as primeiras
universidades nos Estados Unidos, denominadas colleges, caracterizados por serem
instituições utilitárias que objetivavam acatar às necessidades educativas das comunidades
2

A Academia de Platão também chamada de Academia Platônica ou de Atenas ou Academia Antiga, foi uma
escola fundada por Platão, em aproximadamente 380 anos A.C. em Atenas.
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locais e preservar seus valores. A cultura protestante dessa sociedade foi o que influenciou a
alfabetização da população, para que todos tivessem acesso aos textos bíblicos. Essa estima
pela educação fez com que a sociedade norte-americana se tornasse numa das mais
escolarizadas do mundo, ainda no período colonial.
No final do século XVIII, foi registrado na obra de Immanuel Kant, renomado
filósofo, a primeira vez que se falou em reforma universitária. Kant previu a reforma
universitária, ao noticiar os elementos remanescentes de caráter sacro da universidade. Nesse
período as instituições de ensino superior contavam ainda com três cursos, o de Teologia, o de
Direito e, o de Medicina e um curso considerado inferior, o de Filosofia. Foi nessa fase que se
iniciou a discussão sobre a autonomia da universidade, para que não estivesse mais
subordinada à autoridade da igreja católica.
Em 1810, foi anunciado o Relatório Humboldt, que reconhecia a pesquisa como
prioridade. A reforma humboldtiana foi a responsável pela consolidação do modelo de gestão
acadêmica alicerçado na visão da cátedra, instância de repartição dos campos de
conhecimento em disciplinas científicas. Dentro desse contexto, para cada disciplina científica
ofertada, existiria um líder intelectual com autonomia e responsabilidade para gerir processos
administrativos e os conteúdos curriculares. A universidade de Berlim foi a primeira
instituição integralmente constituída conforme os princípios e diretrizes do Relatório
Humboldt.
No século XIX, consolidou-se na França, uma proposta de formação superior que ia de
encontro ao modelo ultrapassado de universidade corporativa, eclesiástica e aristocrática.
Porém a reorganização da proposta francesa só acontecerá no período pós-revolucionário. No
período napoleônico deu-se uma enorme reforma educacional englobando todos os níveis do
ensino. Dessa forma, países do sul da Europa assumiram o modelo francês enquanto os países
do norte, de tradição protestante, assumiram o modelo germânico. Na Inglaterra, surgiu uma
terceira proposta, com a finalidade de atender as demandas econômicas do país, pois, sua
economia capitalista estava se transformando e se expandindo rapidamente, com isso, criou-se
uma rede de universidades científicas e técnicas, formando engenheiros, agrônomos, médicos,
contadores e entre outros. O modelo francês disseminou-se, nesse período também pela
América Espanhola. Em 1800, existiam 20 universidades ibero-americanas do México ao
Chile.
No século XX foi avaliado por uma comissão, presidida por Abraham Flexner, o
estado da educação superior nos Estados Unidos. Em função disso, deu-se a Reforma Flexner
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que instaurou o sistema departamental, com a divisão entre gestão institucional e governança
acadêmica, comandada pelos departamentos, formados por todos os professores titulares, em
detrimento do modelo de cátedra vitalícia da universidade humboldtiana. A universidade
resultante dessa Reforma estimulava a organização de institutos e centros de pesquisa
autônomos dos departamentos, possibilitando aos pesquisadores, mais autonomia e
flexibilidade. Em 1918, em Córdoba, na Argentina, houve um marco da história da educação
latino-americana, quando estudantes pleitearam total autonomia para as universidades,
exigindo sua participação na gestão da instituição, a não interferência do governo, e a
aplicação de concursos para o ingresso dos docentes. No final do século XX, havia uma
grande heterogeneidade de modelos de educação superior. Os graus obtidos em diferentes
países da Europa não possuíam equivalência um com o outro. Com o estabelecimento da
União Europeia, em 1992, tornou-se obrigatório a padronização dos sistemas de formação
profissional entre os países participantes.
Em 1999, na Europa, os ministros dos países que faziam parte da União Européia,
assinaram um tratado chamado de Declaração de Bolonha, que determinava que até o ano
2010, os sistemas universitários teriam compatibilidade total, o que desencadeou uma enorme
e complexa reforma universitária em todos os países signatários no sentido de incorporar
princípios e critérios comuns e compartilhados de creditação, avaliação, estruturas
curriculares e mobilidade estudantil.

4.2 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

Olive (2002) aponta as etapas que se seguiram no decorrer da evolução da educação e
das instituições de ensino superior no Brasil:
Alguns estudiosos afirmam que os primeiros cursos superiores, surgiram no Brasil nos
séculos XVII e XVIII. Os cursos de teologia ministrados pela Companhia de Jesus, os cursos
de filosofia e teologia dos franciscanos, no Rio de Janeiro, e o de filosofia no Seminário de
Olinda podiam ser considerados cursos superiores segundo sua estruturação curricular e
duração, equivalente aos Europeus. Porém oficialmente se convencionou que as universidades
começaram no país, com a chegada da corte portuguesa em 1808, que ao se estabelecer na
Bahia, fundou a Escola de Medicina e Cirurgia, precursora da Universidade Federal da Bahia.
As instituições de educação superior se alastraram pelo Brasil com a instalação da Corte no
Rio de Janeiro.
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Na década de 1920, foi inaugurada a Universidade do Rio de Janeiro, que possuía os
cursos de Medicina, Direito e Politécnica. Em 1927, quatro cursos superiores foram reunidos,
formando a Universidade de Minas Gerais, em função da emissão de um decreto.
Posteriormente, essas experiências vão se efetivar no plano institucional.
Na década de 1930, foi instituída a Universidade de São Paulo (USP), organizada e
consolidada com a ajuda de uma missão de jovens acadêmicos franceses, foi a primeira
universidade brasileira a funcionar como tal, pela complexidade de seu projeto acadêmico e
institucional. Na mesma época foi concebida por Anísio Teixeira3, em Brasília, a
Universidade do Distrito Federal, com a participação de renomados brasileiros do período,
como Villa Lobos4, Portinari5, Gilberto Freyre6, Mário de Andrade7, Jorge de Lima8, Sérgio
Buarque de Holanda9, entre outros. Anísio Teixeira estimulou a aplicação dos princípios da
Educação Democrática na instituição.
Na década de 1940, a educação superior pública, se expande no país, com o
surgimento das universidades que hoje, são conhecidas como federais. Foram fundadas por
decretos legislativos, sendo o modelo de gestão e ensino similares aos conhecidos atualmente.
Na década de 1960, o modelo de universidade de pesquisa científico-tecnológica
chegou ao Brasil. Anísio Teixeira e seu discípulo Darcy Ribeiro, antropólogo e também
educador, conceberam a Universidade de Brasília para se tornar o primeiro centro acadêmico
de um novo modelo civilizatório para o Brasil, porém com o golpe militar10, a instituição foi
obrigada a assumir a estrutura curricular e administrativa vigente no país. Em 1968 houve
uma Reforma Universitária, cujos resultados são objeto de discrepância.
No ano de 1970, como resultado da tentativa de Reforma Universitária, uma rede
institucional de pós-graduação foi progressivamente instalada, viabilizando programas
credenciados de qualificação docente e pesquisa. O Ministério de Educação criou um comitê
3

Jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro. Personagem central na história da educação no Brasil, nas
décadas de 1920 e 1930, difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como princípio a
ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização.
4
Considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contém nuances das
culturas regionais brasileiras, com os elementos das canções populares e indígenas.
5
Famoso artista plástico.
6
Escritor, dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, antropologia e história.
Foi também jornalista, autor de ficção, poeta e pintor.
7
Poeta, romancista, musicólogo, historiador, crítico de arte e fotógrafo brasileiro.
8
Escritor e poeta.
9
Importante historiador brasileiro.
10
Os militares iam de encontro à metodologia de ensino alicerçada na construção do senso critico, pois se
constituía em risco para os planos da Escola Superior de Guerra. As disciplinas, eram orientadas na época para
propagar a ideologia defendida pelo Regime Militar. Dessa forma, os currículos eram desenvolvidos e
direcionados para um cenário propagandístico e cívico do ensino em concordância com a política repressiva do
governo militar.
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nacional de credenciamento de programas de pós-graduação aliado à CAPES11, e agências de
apoio financiadas pelo governo federal surgiram para dar suporte a rede universitária de
laboratórios de pesquisa. Além disso, disponibilizavam bolsas de estudo, de capacitação e
pesquisa que possibilitavam a discentes e pesquisadores concluir seus projetos com um
sistema permanente de avaliação de desempenho.
Na década de 1980 as crises, a econômica que se abateu sobre a América Latina e
política paralela ao processo de abertura democrática, se estenderam também ao sistema
universitário. Em 1985, houve a tentativa de se realizar mais uma Reforma Universitária,
apresentando-se as seguintes propostas: política de financiamento por meio de vinculação
orçamentária, que não foi realizada; diretrizes de avaliação de desempenho, modificações nas
carreiras dos professores, e autonomia universitária. O único resultado da iniciativa foi uma
mudança na estrutura do Conselho Federal de Educação, mais tarde realizada no Governo
Itamar Franco12.
Nos anos 1990, já sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, houve um
incremento na capacidade global da rede de educação superior devido a um processo radical
de desregulamentação que abriu o sistema para investimentos privados locais. Isto permitiu o
crescimento avassalador de instituições de educação superior privadas, porém, tal expansão
em número de vagas não se associou diretamente a melhor qualidade de ensino.
Catani (2001) afirma que apesar da inédita estabilidade no Ministério da Educação,
com oito anos de mandato do Ministro Paulo Renato de Souza, os temas da reforma da
educação superior13, se fizeram presentes mais na retórica governamental do que em
iniciativas concretas. Entre 1995 e 2000, o MEC divulgou uma série de documentos oficiais
elaborados por equipes técnicas internas, sem maior ampliação dos debates. Nesses textos,
esboçavam-se propostas de desregulamentação do setor privado e reestruturação da
universidade pública, legislando sobre autonomia universitária e governança das instituições
federais de ensino superior.
No intuito de propiciar autonomia às universidades, o então Presidente, Fernando
Henrique Cardoso, na década de 1990, colaborou com a Lei de Diretrizes e Bases da
11

Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior.
Período da História do Brasil que teve início no dia 29 de dezembro de 1992, com o impeachment do
presidente Fernando Collor de Mello, até o dia 1º de janeiro de 1995, período no qual o país esteve sob o
comando de Itamar Franco.
13
Defendia-se o acesso de todos à universidade ; redução da taxas de exame e matrícula; exercício da liberdade
de pensamento, cátedra, imprensa e tribuna; independência das universidades perante o Estado, com eleições
para seus dirigentes por professores e estudantes, representados pelo conselho universitário que deveria ser
paritário; a livre associação dos discentes dentro da universidade; e a participação destes na elaboração dos
currículos; além da necessidade de criação de monitorias e estágios.
12
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Educação,

aprovada

em

dezembro

de

1996

(Lei

n°

9.394/96).

Nesse período, o MEC aprovou a Lei n° 9.192/95 (que regulamentou o processo de escolha
dos dirigentes das IFES) e o exame de final de curso para os alunos de graduação (ENC),
além de decretos, portarias e instruções normativas e propostas destinadas a regulamentar a
autonomia universitária das instituições federais.

O conceito de projeto pedagógico (PPC) disseminou-se nesse período, de acordo com
Baffi (2002), em inúmeras instituições de ensino no pais, como surgimento da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional14 (Lei 9394/94), que em seu artigo 12, inciso I,
prevê que "os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, têm a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica", deixando
explícita a ideia de que a escola não pode prescindir da reflexão sobre sua intencionalidade
educativa. Assim sendo, o projeto pedagógico passou a ser objeto prioritário de estudo e de
muita discussão.
Masetto (1998) comenta que, os cursos superiores no país, e mais tarde as
universidades geradas e desenvolvidas no Brasil, desde o começo e nos anos seguintes,
objetivaram diretamente a formação de recursos humanos para atuar em uma profissão
específica. Currículos seriados, programas inflexíveis, que disponibilizam apenas disciplinas
que fossem diretamente úteis à prática de uma determinada profissão, buscavam formar o
estudante com habilidade em apenas uma especialidade determinada.
O autor coloca ainda que nesse processo de formação o conhecimento é passado para o
discente desconhecedor do assunto, através de um mediador, o professor, que é aquele que
conhece o assunto lecionado. No fim desse processo, uma avaliação afirma se esse discente é
capaz de atuar em dada profissão e, caso o seja, adquire o seu diploma, caso não seja, deve
refazer o curso.
Na fase do surgimento das primeiras universidades no país, os professores eram
formados pelas instituições de ensino superior europeias, porém, posteriormente com o
desenvolvimento dos cursos no país, houve a necessidade de expandir o corpo docente com
profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. As instituições de ensino Brasileiras,
buscavam então professores conhecidos e bem sucedidos profissionalmente, para lecionar, de
modo que os discentes se tornassem profissionais tão bem sucedidos quanto seus professores.
(MASETTO, 1998)

14

Define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição.
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Até os anos 70, de acordo com Masetto (1998), as pessoas que pretendiam se tornar
professores, deveriam possuir o bacharelado e serem competentes no exercício de sua
profissão, sendo que esses profissionais representavam o perfil da maioria nas instituições de
ensino superior nesse período. Partia-se do princípio de que, quem sabe o conteúdo é capaz de
ensiná-lo, pois, um profissional com essas características é capaz de apresentar grandes aulas e
palestras a respeito de assuntos referentes a sua área e demonstrar na prática como se realiza algo.
Somente nos últimos anos, os professores ligados a instituições de ensino superior tomaram
consciência de que a docência e a pesquisa, como qualquer outro ofício necessitavam de
treinamento específico, pois, atuar nessa área exige competências únicas, que ultrapassam a
exigência de se possuir um diploma, de bacharel, mestre ou doutor. (MASETTO, 1998)

4.3 PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO (PPC): CONCEITOS E DEFINIÇÕES

De acordo com Medel (2008), o PPC representa a identidade da escola e é um
exercício de desenvolvimento que envolve a participação de todos os colaboradores da
instituição incluindo desde o setor administrativo, coordenadores, serventes, inspetores e
membros da comunidade local.
O projeto político pedagógico de um curso, de acordo com Veiga (2004), terá que
fazer escolhas, definir seus objetivos e delineamentos profissionais, definir as diretrizes
curriculares, avaliar de modo objetivo as verdadeiras condições de trabalho, aprimorar o
capital humano, físico e financeiro, estabelecer e coordenar o período para a elaboração das
ações. “A ideia de projeto pedagógico emerge quando se acredita nas possibilidades de
solução de um ou mais problemas detectados ao longo do processo educativo”. (VEIGA,
2004).
Todo projeto tem como objetivo desenvolver um planejamento para o futuro. O
projeto é desenvolvido com o intuito de determinar objetivos específicos e é construído de
forma coletiva firmando assim um compromisso entre os envolvidos com sua elaboração.
Desse modo Veiga (1997) afirma que, todo projeto político pedagógico de escola é também
um projeto político, por estar diretamente relacionado a um compromisso social e político
com os interesses da sociedade.
Acrescenta que o PPC resulta de um conjunto de determinações feitas de modo
democrático, e seu objetivo é traçar um modelo de organização do trabalho pedagógico de
modo a sobrepor os problemas cotidianos, as relações conflituosas e competitivas,
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amenizando as consequências da divisão do trabalho que avigora as diferenças e hierarquiza
as capacidades de decisão.
Veiga (2004) coloca que, o projeto pode ser considerado em categorias distintas:
institucional, acadêmica e de ensino e aprendizagem. Veiga (2004) coloca ainda que, com o
intuito de expressar o caráter do projeto, 3 pontos básicos devem ser considerados:
a) O projeto é um planejamento para o futuro, devendo ser este o norteador das ações
presentes;
b) Tem uma perspectiva utópica, pois, se relaciona com a possibilidade de realização
de um objetivo alcançável a curto prazo. “Essa perspectiva reforça o caráter
político da educação e valoriza o papel da universidade e do projeto políticopedagógico voltado para o desenvolvimento de um projeto histórico de
transformação da ordem social” (VEIGA, 2004).
c) Seu desenvolvimento é coletivo, e por isso tem uma consequência estimulante das
ações dos envolvidos em sua participação. Quando gerado, aperfeiçoado e
analisado como uma prática social coletiva cria um irrefutável senso de
propriedade e afinidade, gerando um sentimento de comprometimento. A
participação é um componente político do trabalho e afirma o andamento e a
perpetuidade das ações. O projeto político pedagógico não vive sem uma intensa
figuração dos docentes, pesquisadores e discentes, e sem que estes dele se
apoderem. É desse modo que as Instituições de Ensino Superior constroem sua
identidade e para isso é preciso haver flexibilidade e autonomia, a fim de
aprimorar identidades que se afastem de uma padronização determinada,
construindo assim projetos políticos pedagógicos próprios.
“A falta de clareza acerca do projeto-político pedagógico reduz
qualquer curso a uma grade curricular fragmentada, uma vez que até
as ementas e as bibliografias perdem a razão de ser. Assim o que dá
clareza ao projeto político-pedagógico é sua intencionalidade. O
projeto é uma totalidade articulada decorrente da reflexão e do
posicionamento a respeito da sociedade, da educação e do homem. É
uma proposta de ação político-educacional e não um artefato técnico.
Isso implica a necessidade primordial de distinguir, no processo de
conhecimento, o fundamental e necessário, do secundário e fortuito,
com o fim de que o específico da instituição educativa não se dilua e
não se perca (Frigotto 1994). Assim o projeto pedagógico como ação
política deve estar sintonizado com uma nova visão de mundo,
expressa no paradigma emergente da ciência e de educação, afim de
garantir uma formação global e crítica para o envolvidos nesse
processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a
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formação profissional e o pleno desenvolvimento pessoal. (VEIGA,
2004, p.16)

Segundo Veiga (2004), é preciso assegurar que o desenvolvimento do projeto políticopedagógico demande uma consideração sobre a percepção e os objetivos da educação e seus
laços com a sociedade, incluindo a formação do cidadão, a cidadania e a consciência crítica.
O desenvolvimento e a construção do projeto deve se dar de modo coletivo incluindo
os membros da instituição de ensino superior, possibilitando a oportunidade de debates. Dessa
forma o projeto busca de acordo com Veiga (2004):
a) Ser uma ferramenta de estímulo para a população universitária na determinação de
uma política institucional para a instrução e o crescimento dos docentes.
b) Ser uma referência na condução de projetos pedagógicos de cursos de formação de
docentes, desenvolvidos e atestados pela comunicação e pelo compromisso coletivo.
c) Proporcionar direção para o exercício dos colegiados dos cursos de desenvolvimento
profissional dos docentes.
d) Partilhar aprendizado com as demais instituições que buscam o desenvolvimento
profissional dos docentes.
e) Coordenar os níveis diversos da educação básica, resultando na formação dos docentes
alicerçada em uma proposta integrada.
O projeto pedagógico de curso é um documento que deve ser desenvolvido de forma
coletiva por todos os membros que compõem a instituição de ensino superior e que farão parte
de sua execução e no qual estão estabelecidas as diretrizes que conduzem o sistema de
desenvolvimento dos profissionais de cada curso, levando em consideração a sua realidade e a
identidade da instituição de ensino definida pelo projeto pedagógico institucional
(SANCHES, 2009).
De acordo com Sanches (2009), na construção do projeto pedagógico de curso, é
necessário observar alguns pontos, aos quais devem ser dados maior ou menor importância
conforme a conveniência de cada um:
a) Concepção e objetivo do curso;
b) Desenvolvimento do profissional de acordo com seu perfil;
c) Estrutura do curso: ementa, currículo, estrutura física e de seus colaboradores
desde os docentes até a equipe administrativa;
d) Ferramentas de apoio;
e) Referências Bibliográficas;
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f) Infra estrutura;
Cabe dar ênfase, na visão de Sanches (2004), a que cada Projeto Pedagógico de Curso
em particular, está em concordância com um grupo de necessidades, tanto da sociedade
quanto da Instituição de Ensino Superior. Sendo assim, o Projeto Pedagógico de Curso,
propicia o delineamento do conteúdo a ser lecionado, a metodologia, uma visão do presente e
do que se pretende para o futuro, das capacidades e indispensabilidades.
De acordo com o MEC (2005) todo curso precisa desenvolver seu próprio projeto
pedagógico, levando em consideração as particularidades de cada área de atuação à qual está
vinculado.
Assim, determina-se a identidade da instituição de ensino superior nos contextos
intelectual, científico e profissional, as orientações pedagógicas, metodológicas e estratégicas
para o processo de ensino-aprendizagem, o currículo e o suporte acadêmico do seu
funcionamento.

4.3.1 Projeto Pedagógico para os cursos de graduação em Administração

Desenvolver um Projeto Pedagógico para os cursos de graduação em Administração,
contitui-se um desafio, considerando a diversidade de fatores que esse processo engloba desde
que é concebido até a sua operacionalização e avaliação. O público alvo, a concorrência, as
demandas mercadológicas por profissionais com competências e habilidades específicas, as
tendências de mercado e as constantes mudanças globais são fatores indispensáveis para
seconsiderar na construção do Projeto Pedagógico. (JUNIOR E MARQUES, 2011)
Os autores ainda apontam que é merecedor de destaque a oferta dos cursos de
graduação em Administração. De acordo com o INEP (2013) o Censo da Educação Superior,
realizado em 2011, apontou que o país possui 2.642 cursos de graduação em Administração
presenciais, e mais 95 realizados à distância, contabilizando um total de 2.737 cursos de
Administração no ano de 2011. O número de mátriculas foi de, 699.007 alunos nos cursos
presenciais e 128.805 nos cursos a distância, sendo o total de 827.812 discentes matriculados
em 2011. Em relação aos discentes que concluíram o curso, 111.316 concluíram
presencialmente e outros 8.032 à distância, totalizando 119.348 concluintes de cursos de
graduação em Administração em 2011, ficando este curso em primeiro lugar em matrículas.
(Arrumar dados que estão datados de 2009).
As tendências referentes ao ensino superior no país, também devem ser observadas:
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Porto e Régnier (2003) apud Junior e Marques (2011) apontam essas tendências considerando
o período de 2003 a 2025:
a.

Interrupção do monopólio geográfico regional e local gerado pelo aumento da
concorrência e interiorização do ensino superior;

b. Universidades amplas, fortes e integradas de modo vertical migrando para um modelo
mais especializado e centrado no discente
c.

Fortalecimento do mercado a partir da aquisição e fusão de IES;

d. Diversificação do mercado, dado pelo surgimento das universidades corporativas e
virtuais, empresas de intermediação e organizações educacionais de ensino;
e. Surgimento de sistemas de aprendizagem inovadores, como a aprendizagem
continuada;
f. Atendimento ás demandas educacionais dos discentes, entre outras;
g. Considerável influência da indústria do entretenimento na estrutura pedagógica das
instituições de ensino superior;
h. Utilização de recentes tecnologias da informação no processo de ensinoaprendizagem;
i. Ampliação da oferta de cursos e também nos tipos de cursos superiores, com
consequente segmentação da demanda;
j. Aumento do número de discentes advindos da População Economicamente Ativa
(PEA).
A Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB) tem o objetivo de organizar
cursos e carreiras com maior flexibilidade, de maneira a atender o aumento crescente da
diversidade da formação prévia e as perspectivas da comunidade. A nova LDB, enfatiza a
indispensabilidade de rever a tradicional burocratização dos cursos, que atravancam a
concordância do ensino, com as tendências modernas, para que seja possível que as
instituições de ensino coloquem no mercado profissionais graduados qualificados e atender as
exigências do mercado. (ANDRADE E AMBONI, 2002)
Andrade e Ambroni (2002) propõem uma metodologia para a revisão, análise e
implemtação do Projeto Pedagógico para os cursos superiores de Administração. Essa
metodologia divide-se em 7 fases e busca orientar os responsáveis pelos cursos de
Administração no intuito de possibiltar o acompanhamento pelo curso, das mudanças em
nível global. A metodologia proposta busca também garantir a vantagem competitiva,
objetivando aumentar os níveis de eficácia.
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As fases propostas pela metodologia de Andrade e Amboni (2002) são as seguintes:
1. Sensibilização e Pressupostos: A Necessidade da Mudança – nessa fase a necessidade
de mudança, deve ser demonstrada para todos os envolvidos, pelos responsáveis pelo
processo de revisão, análise e implementação do Projeto Pedagógico. Deve também,
esclarecer os propósitos que servirão de alicerce para a construção do Projeto
Pedagógico, que englobam: a negociação com a comunidade acadêmica, no sentido de
conscientizar a importância da revisão, análise e implementação do Projeto
Pedagógico, garantindo vantagem competitiva para o curso; a flexibilidade, no sentido
de que a proposta metodológica não constitui um produto acabado, estando em
constante aperfeiçoamento, além de se ajustar a identidade e caracteríticas do curso,
preservando sua autonomia e; a construção coletiva, pois, a efetivação das ações
submete-se de modo direto a concordânia dos grupos participantes do processo.
2. Objetivos do Projeto Pedagógico: Nessa fase é imprescindível considerar o que se
espera como resuultado do projeto, considerando a história, a situação atual e as
tendências globais, a fim de se determinar onde se quer chegar. Conhecer os objetivos
que se pretende alcançar é de extrema importância para os envolvidos no processo de
construção do PPC, pois, os objetivos direcionam a tomada de decisões, guiam e
incrementam a eficiência organizacional e servem também para direcionar para a
avaliação de desempenho.
3. O Resgate Histórico do Curso e do Mercado: A fim de se conhecer o presente, é
imprescindível estudar a história do curso, desde sua fundação até a atualidade. Desse
modo é possível conhecer o ciclo de vida do curso, seu direcionamento e as principais
transformações que transcorreram. Essas informações são necessárias para se conhecer
se o Projeto Pedagógico deve ou não passar por mudanças, e se esteve em harmonia
com as necessidades do mercado e da comunidade. Andrade e Amboni (2002 p. 49)
afirmam que “Atualmente, percebe-se que a maior parte dos cursos de graduação em
Administração está ainda convivendo com projetos pedagógicos dissociados das
necessidades do mercado por não possuir um direcionamento resultante da
historicidade e das realidades interna e externa em que o curso está inserido.”
4. Realidade atual do Curso e do Mercado: Diagnóstico Estratégico – Nessa fase,
internamente deve-se buscar conhecer os pontos fortes, fracos e neutros do curso e
externamente deve-se buscar conhecer o ambiente e as variáveis a ele relacionadas, as
oportunidades e as ameaças. A característica mais relevante do diagnóstico estratégico
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é que as informações coletadas devem ser relacionadas de tal modo que as sugestões
coletivas predominem sobre às individuais, possibilitando um equilíbrio geral. Assim,
a situação presente do curso e do ambiente externo necessita ser conhecida, a fim de
que seja possível desvendar o posicionamento do curso no seu âmbito interno e
externo. Conhecendo a situação em que o curso se apresenta, é possivel saber as suas
necessidades a fim de sustentar os objetivos que se pretende alcançar com a revisão,
análise e implementação do Projeto Pedagógico para o curso.
5. A Busca da indentidade própria: A questão do currículo – O currículo do curso
configura a mais importante ferramenta de condução do saber. O aumento das
exigências com relação à qualificação dos profissionais num cenário de constante
mudança exige adequações contínuas ao currículo em função do caráter profissional
do discente e as necessidades do mercado de trabalho e da comunidade. O curso deve
estruturar o seu curriculo, alicerçado na história do curso, na sua situação presente, e
nas exigências da comunidade, da região e do mercado onde está inserido. “Cada
curso de graduação em Administração deverá ter uma identidade própria. Projetos
Pedagógicos não podem ser transpostos de um curso para o outro. Eles precisam
refletir os valores que os sustentam para manter a identidade”.(ANDRADE E
AMBONI, 2002)
6. Checagem do currículo proposto em relação a realidade interna e externa: A procura
do equilíbrío do currículo do curso com o cenário interno e externo, compreende
transformações culturais, comportamentais, tecnológicas, tecno estruturais e
ambientais. É necessário observar os seguintes pontos, antes de se colocar em prática o
que foi planejado: recursos da instituição, escala de valores dos funcionários
envolvidos no processo, cultura organizacional, riscos financeiros, sociais e poíticos e
o que se objetiva alcançar a curto, médio e longo prazo.
7. Implementação e monitoração: Alicerçados nos dados colhidos nas fases que
antecedem a essa, os responsáveis serão capazes de redigir um documento prévio, para
analisar o que necessita ser modificado antes do período de implementação do Projeto
Pedagógico. Antes que essa implementação aconteça, é necessário conscientizar os
agentes internos e externos envolvidos nesse processo sobre a relaçao direta entre os
subprodutos gerados em cada fase, além de informar como o projeto será
implementado e acompanhado. A habilidade de negociação é imprescindível para a
implantação do projeto. O período de monitoração é de extrema importância, pois,
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trata-se de um processo permanente e em constante transformação. A avaliação fruto
da monitoração, deve ser tanto quantitativa como qualitativa, buscando o confronto de
informações no intuito de que os participantes do processo tenham uma visão do todo
interligado.
As fases apresentadas e que compõem a metodologia proposta por Andrade e Amboni
(2002), para implementação de Projeto Pedagógico para cursos de Administração são
dependentes entre elas e estão em constante interação. É possível mesmo com um esboço da
sétima fase, perceber a necessidade de reestrutaração das outras fases. Desse modo, as fases
descritas pela metodologia não constituem um produto acabado, pois, o ideal é que estejam
sendo aperfeiçoadas constantemente. De acordo com Andrade e Amboni (2002, p. 44) “A
busca do aperfeiçoamento contínuo, ou seja, do ir e do vir, reflete os pressupostos básicos da
pesquisa qualitativa, ou seja, da construção e da reconstrução permanente do projeto de curso,
visando a sua eficiência, eficácia e efetividade.”
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5

DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Durante um longo período, as instituições de ensino superior possuíam pouca autonomia
para desenvolver o seu planejamento curricular. A legislação vigente anteriormente era pouco
flexível. Porém a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394, de 20 de dezembro de
1996), válida atualmente, possibilita as universidades maior autonomia no desenvolvimento do
currículo de seus cursos, desde que as Diretrizes Curriculares Gerais sejam seguidas (GIL,
2010).
Gil (2010) afirma que as Diretrizes Curriculares são determinadas pelo Conselho
Nacional de Educação, para todos os cursos e autorgam às universidades total autonomia na
definição de carga horária a ser realizada para o cumprimento dos currículos, e também na
definição das unidades de estudo a serem lecionadas.
De acordo com o MEC, o currículo do curso de graduação em Administração, a ser
elaborado pelas Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, deve
observar as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo parecer CNE/CES 67, DE 11
de março de 2003, que discorre sobre a oferta, os elementos curriculares, o estágio
supervisionado, as atividades complementares, o trabalho de conclusão de curso como item
opcional da instituição, o sistema de avaliação, o perfil do formando, as competências e
habilidades, os conteúdos curriculares e a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos
que tornem consistente o referido projeto pedagógico.
O Projeto Pedagógico do curso deverá definir de forma objetiva a percepção do curso de
graduação em Administração, seu currículo e sua operacionalização que deverá abraçar as
considerações a seguir:
a) Objetivos gerais do curso, definidos confirme a realidade institucional, política,
geográfica e social, de cada curso;
b) Categoria desejada de oferta e a aptidão do curso;
c) Definição do número de horas, das ações educacionais e da complementação do curso;
d) Meios de consumação da interdisciplinaridade;
e) Formas de complementação entre teoria e prática;
f) Modo de avaliar o método de ensino e da aprendizagem;
g) Formas de complementação entre graduação e pós-graduação, se existir;
h) Cursos de especialização, dos tipos, especialização incorporado à graduação, de acordo
com o aparecimento das diversas demonstrações teóricas, práticas e tecnológicas
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dedicadas às ciências da Administração, e de melhoria, conforme as efetivas exigências
da prática profissional.
i)

Estímulo à pesquisa, como prosseguimento fundamental das ações didáticas e como
ferramenta para a introdução científica;

j) Elaboração e constituição das ações de estágio curricular supervisionado, seus formatos
diversificados de consumação, considerado o regulamento;
k) Elaboração e constituição das ações complementares.
A estrutura curricular do curso superior em Administração deverá propor, as
exigências para a sua finalização e inteiração curricular, conforme as direções acadêmicas que
as Instituições de Ensino Superior concordarem: podendo ser estas, anual, semestral ou
sistema de créditos com matrícula por matéria ou por módulos acadêmicos.
O Estágio Supervisionado é um elemento curricular imprescindível ao estabelecimento
das ações profissionais, sendo que cada instituição, através dos seus colegiados superiores
acadêmicos, deve validar a norma de estágio, com seus diversos modelos de
operacionalização. Existe a possibilidade de o estágio acontecer na própria instituição de
ensino, com laboratórios que associam as várias ordens práticas equivalentes às diversas
considerações das Ciências Econômicas e desde que sejam compostas e operacionalizadas
conforme regulamentação própria, aprovada pelo conselho superior acadêmico responsável,
na instituição.
As Ações Complementares são elementos curriculares que viabilizam a constatação,
por meio de avaliação, de habilidades, entendimento e competências do discente, incluindo as
contraídas em outro ambiente, sem ser o escolar, abrangendo o ato de estudos e ações
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, principalmente no trato com o
universo do trabalho e com as atividades de extensão ligadas à comunidade.
A Monografia é elemento curricular facultativo de cada instituição, e estará sujeito a
regulamentação própria confirmada pelo conselho superior acadêmico da instituição. Cso a
Instituição opte por introduzir a Monografia no currículo do curso de graduação em
Administração, será obrigada a emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho
superior acadêmico, comportando de modo obrigatório, critérios, processos, meios de
avaliação e diretrizes técnicas associadas ao seu desenvolvimento.
As instituições de ensino superior têm obrigação de seguir métodos específicos de
avaliação, englobando todas as pessoas que participam do processo do curso, voltados para
questões importantes relacionadas ao perfil do egresso.
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Os planos de ensino, cedidos aos discentes, com antecedência ao início do ano letivo,
devem englobar, conteúdos, atividades, e normas de avaliação.
O curso de graduação em Administração deve proporcionar, meios para que o egresso
esteja apto a entender fatores científicos, técnicos, sociais e econômicos, analisar as classes
contínuas do método de tomada de decisão, mostrar flexibilidade mental e a adaptação a
situações diversas, nos vários setores de operação do administrador.
É dever do curso superior em Administração prover a formação profissional que
possibilite ao discente, desenvolver, as competências e habilidades a seguir:
a. Discernir e solucionar questões, gerir de modo estratégico, incluir inovações no
processo produtivo, ser capaz de prever situações, transmitir e generalizar informações
e ser capaz de tomar decisões diante das mais diversas situações;
b. Ampliar o diálogo relacionado ao exercício profissional, mesmo em situações de
negociação e nos diálogos entre pessoas e grupo de pessoas;
c. Refletir e atuar de maneira crítica a respeito do processo de produção, ciente de sua
colocação e cargo no alicerce produtivo sob seu controle e gerenciamento;
d. Ser capaz de pensar de modo lógico, crítico e analítico a fim de atuar com valores e
fórmulas quantitativas vigentes nos vínculos expressos e causais entre ocorrências
produtivas, administrativas e de controle, explicando se criativa e criticamente perante
diversas situações empresariais e sociais;
e. Ser proativo, criativo, determinado, ter aspiração política e administrativa, desejo de
aprender, ser acessível às mudanças e consciente da qualidade e das consequências
éticas de sua atividade profissional;
f. Aperfeiçoar habilidade de transmitir informação sobre o mundo e as experiências
diárias vivenciadas para o meio de trabalho, em diversos arquétipos empresariais,
mostrando-se um profissional versátil;
Os cursos superiores de Administração devem englobar, em seus PPC’s e em sua
estrutura curricular, temas que acatam os seguintes setores relacionados de formação:
a. Conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com as Ciências Sociais,
Filosofia, a Psicologia, a Ética, a Política, o Comportamento, a Linguagem, a
Comunicação e a Informação;
b. Conteúdos de Formação Profissional, compreendendo Estudos da Teoria da
Administração e das Organizações e suas respectivas funções, dos Fenômenos
Empresariais, Gerenciais, Organizacionais, Estratégicos e Ambientais, estabelecidas
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suas interrelações com a realidade social, objetivando uma visão crítica da validade de
suas dimensões, bem como os aspectos legais e contábeis;
c.

Conteúdo de Formação Complementar, compreendendo Estudos Econômicos,
Financeiros e de Mercado, e suas inter-relações com a realidade nacional e
internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua
aplicabilidade no âmbito das organizações e na utilização de novas tecnologias;

d. 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. (MEC, 2003)
As universidades possuem certa autonomia no desenvolvimento do currículo de seus
cursos, porém, as Diretrizes Curriculares Gerais devem seguidas e servem para direcionar as
decisões pertinentes ao curso.
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6

SINAES

De acordo com o INEP (2013) o SINAES originou-se através da lei n° 10.861, de 14
de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é
constituído pela avaliação das instituições e dos cursos e do desempenho dos discentes e tudo
o que engloba esses fatores: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o
desempenho dos estudantes, a gestão da instituição de ensino, a infraestrutura, entre outros.
Ainda de acordo com o INEP (2013) o SINAES compreende várias ferramentas
adicionais: auto avaliação, avaliação externa, ENADE, Avaliação dos cursos de graduação e
instrumentos de informação que incluem o censo e o cadastramento. As respostas geradas
pelas avaliações permitem delinear um cenário da qualidade dos cursos e universidades no
Brasil. Os métodos de avaliação são conduzidos e controlados pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES) e o INEP é responsável pela parte operacional.
Os conhecimentos adquiridos através do SINAES são aplicados pelas IES, no intuito
de orientar a instituição no que diz respeito à sua eficiência acadêmica e social; são também
utilizados pelos órgãos governamentais para guiar políticas públicas e pelos discentes, pais de
estudantes, instituições acadêmicas e comunidade em geral, para conduzir suas decisões no
que diz respeito à prática dos cursos e das instituições. (INEP, 2013)
O SINAES possui uma série de objetivos, segundo o INEP (2013), a seguir:
a. Apontar a capacidade e relevância das universidades, áreas, cursos e programas, nas
perspectivas do ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação;
b. Aperfeiçoar os atributos da educação superior e guiar a ampliação da oferta;
c. Divulgar a responsabilidade social das instituições de ensino, considerando a
identidade institucional e a autonomia da mesma.
O SINAES, afirma o INEP (2013) está alicerçado nas avaliações institucional, de
cursos e de discentes. A Avaliação Institucional, interna e externa, conceitua 10 aspectos, são
eles:
a. Missão e PDI;
b. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão;
c. Responsabilidade social das instituições de ensino;
d. Discursar com a comunidade;
e. As políticas de pessoal, e a trajetória profissional de docentes e técnicoadministrativos;
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f. Coordenação da gestão das instituições de ensino superior;
g. Estrutura física;
h. Planejamento de avaliação;
i. Políticas de atendimento aos discentes;
j. Sustentabilidade financeira.
De acordo com o INEP (2013) existem 3 dimensões a serem consideradas nas
avaliações do cursos, a seguir:
a. Composição Didático-Pedagógica;
b. Perfil dos docentes;
c. Infraestrutura.
A avaliação dos discentes pelo ENADE será aplicada regularmente aos estudantes de
todos os cursos de graduação, no início e final do curso. A avaliação será apresentada através
de conceitos baseados nos padrões mínimos instaurados por especialistas de diversas áreas do
conhecimento. (INEP, 2013)
A obtenção de dados é realizada através do Censo da educação superior, do
cadastramento de cursos e instituições acadêmicas e da comissão própria de avaliação (CPA).
(INEP, 2013)
O SINAES oferece uma avaliação institucional constituída por diversas ferramentas
complementares, de acordo com o INEP (2013):
a. Auto

avaliação

–

coordenada

Comissão

Própria

de

Avaliação

(CPA).

Todas as instituições realizam a auto avaliação, que será a primeira ferramenta a ser
agregada ao composto de instrumentos que constituem o processo de regulação e
avaliação. A auto avaliação associa um auto estudo seguindo o roteiro geral sugerido
nacionalmente,

ampliado

com

indicadores

específicos,

projeto

pedagógico,

institucional, cadastro e censo. O relatório de auto avaliação é composto por todos os
dados e demais itens avaliativos presentes no roteiro de base nacional, análises
qualitativas e ações administrativas, políticas, pedagógicas e técnico-científicas que as
instituições de ensino superior pretendam efetuar em função do método de auto
avaliação, reconhecimento dos meios e recursos essenciais para a efetivação de
aperfeiçoamento, assim como uma avaliação dos erros e acertos do processo de
avaliação.
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b. Avaliação externa – É realizada por membros externos, que compõem a comunidade
acadêmica e científica, validados pelas suas capacidades em suas áreas e vetor de
extensa compreensão das instituições de ensino;
c. Censo – ferramenta autônoma portadora de extenso potencial informativo,
viabilizando o conhecimento de consideráveis elementos de contemplação para a
comunidade acadêmica, o Estado e a comunidade. Em função disso, é interessante que
as ferramentas de coleta de dados do censo englobem também os métodos de
avaliação institucional, apresentando itens úteis ao entendimento da instituição e do
sistema. As informações geradas pelo censo também constituirão parte do composto
de análises e estudos da avaliação institucional interna e externa, auxiliando no
desenvolvimento de relatórios institucionais e de cursos a serem divulgados no
Cadastro das Instituições de Educação Superior.
d. Cadastro – Por determinação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da CONAES, serão levantadas e concedidas
para acesso público os dados do cadastro das instituições de ensino e seus cursos.
Esses dados serão analisados pelas comissões de avaliação, nos processos internos e
externos de avaliação institucional, comporão o alicerce para a orientação de pais,
discentes e da comunidade sobre o desempenho de cursos e instituições.
Por determinação do Ministério da Educação, de acordo com o INEP (2013), os
resultados das avaliações das instituições de ensino e de seus cursos, deverão ser
disponibilizados para a comunidade. A comunicação engloba ferramentas de informação
como: informações do censo, do cadastro, CPC e IGC e conceitos das avaliações.
No SINAES a interação das ferramentas de auto avaliação, avaliação externa,
avaliação das condições de ensino, ENADE, censo e cadastro, viabilizam a concessão de
conceitos, dispostos numa escala com cinco níveis, a cada um dos cenários e ao conjunto de
cenários avaliados. (INEP, 2013)
As informações geradas pelo processo avaliativo do SINAES, segundo o INEP (2013),
auxiliarão os processos de regulação que envolvem:
a. Atos Autorizativos: cadastramento das instituições de ensino superior, autorização e
reconhecimento de cursos;
b. Atos Regulatórios: recredenciamento de instituições de ensino superior e renovação de
reconhecimento de cursos.
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Os resultados julgados como insuficientes possibilitarão a elaboração de um protocolo
de compromisso estabelecido entre a instituição de ensino e o MEC, no qual se determinarão
encaminhamentos, procedimentos e ações, com definição de prazos e estratégias a serem
adotados pela IES para sobrepujar os vieses identificados. (INEP, 2013)
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7

RELATÓRIO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foram entrevistados discentes de três universidades, Universidade Federal de Santa
Catarina, Universidade Estadual de Santa Catarina e ASSESC.

7.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS CURSOS PESQUISADOS

Conforme os documentos de divulgação da universidade, o estudante de
Administração da UFSC, (UFSC, 2014) é preparado, para ser um profissional criativo e
empreendedor, capaz de se integrar facilmente aos objetivos de uma organização e coordenar,
em qualquer ramo de atividade, as mais importantes estratégias operacionais. A carga horária
do curso é de 3024 horas, e existe a opção de se fazer o curso diurno ou noturno.
O curso foi reconhecido por meio do Parecer nº 445, de 5/02/1975, do Conselho
Federal de Educação e do Decreto nº 75.590, de 10/04/1975, da Presidência da República,
publicado no D.O.U. de 11/04/1975. O curso de Graduação em Administração da UFSC
habilita o egresso ao exercício da profissão de administrador (UFSC, 2013).
O curso de Administração da UFSC não disponibiliza o Projeto Pedagógico de Curso
para os estudantes, este não está disponível no site. Foi informado ao pesquisador, que o
mesmo não poderia ser fornecido, sem maiores explicações.
De acordo com o seu PPC, o curso de Administração da ESAG/UDESC tem por
objetivo central formar administradores que sejam agentes de mudança e de transformação
social; possuam responsabilidade social; entendam o ambiente que os cerca; estejam
motivados e habilitados para trabalhar em equipe; sejam capazes de criar e ampliar
oportunidades de forma consciente; e se fundamentem nos mais modernos quadros teóricos e
técnicas do campo da Administração (ESAG, 2013). O administrador formado pela ESAG
deverá ser capaz de:
a. Planejar, organizar, comandar e controlar a consolidação e o funcionamento de
empreendimentos;
b. Prestar serviços de assessoria ou consultoria em organização e reorganização
administrativa;
c. Identificar e discriminar problemas, mediante a utilização dos princípios
fundamentais da investigação científica, como forma de apresentar/recomendar soluções
criativas para os dirigentes de organizações;
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d. Analisar projetos e dados relativos ao desempenho de sua administração, de autoavaliação e de avaliar os outros com o intuito de proporcionar retroalimentação aos
diferentes subsitemas organizacionais e gerenciais;
e. Acompanhar a evolução das legislações sociais e tributárias às diferentes atividades
organizacionais;
f. Analisar a conveniência e a possibilidade aplicação do processamento sistemático de
informação nos diferentes contextos organizacionais;
g. Conceber e projetar desenhos organizacionais;
h. Conceber, desenvolver, implementar e documentar sistemas de qualidade em serviços
para aplicações específicas;
i. Utilizar amplamente os modernos recursos de informática em favor da agilização dos
processos administrativos e operacionais das organizações.
A UDESC disponibiliza no seu site o PPC do curso de Administração, por isso, foi
acrescentada aos discentes entrevistados nessa instituição a pergunta 16 do questionário – (ver
Anexo 1).
De acordo com o PPC do curso de Administração da ASSESC, o curso visa, durante
os 4 anos de duração, ensinar e desenvolver habilidades técnicas para executar o trabalho
operacional; habilidades humanas para interagir com pessoas e a coordenação de equipes, área
de marketing e recursos humanos; e habilidades conceituais, que nada mais são do que a visão
empreendedora que determina o direcionamento e o sucesso de uma empresa.
A Faculdade de Administração de Florianópolis foi credenciada no ano 2000, em 2002
o curso foi autorizado pelo MEC e em 2003 reconhecido.
A carga horária do curso de Administração na ASSESC é de 3100 horas/aula. O
projeto pedagógico do curso está disponível para consulta na biblioteca da instituição, onde
todos os alunos e também a comunidade podem consultá-lo.

7.2 COLETA DE DADOS

Foram entrevistados 33 discentes nas três instituições, atendendo ao critério de
saturação. Na UFSC, os discentes foram entrevistados de acordo com o critério de
acessibilidade, no pátio da instituição. Estes eram abordados, o objetivo da pesquisa era
brevemente explicado e então eram questionados se concordavam em responder às perguntas.
Na UDESC, foi feito um contato prévio via e-mail solicitando à permissão do coordenador do
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curso para a coleta de dados, Prof. Dr. Carlos Cunha, que atendeu prontamente à solicitação e,
emitiu um documento solicitando aos professores que permitissem o acesso aos alunos
(Anexo 2). Desse modo, foram visitadas algumas salas de aula, onde os objetivos do trabalho
foram expostos e os alunos convidados a participar das entrevistas, aqueles que concordavam
em participar, iam saindo da sala um a um e eram entrevistados do lado de fora,
individualmente. A realização da pesquisa na ASSESC, foi autorizada pela coordenadora do
curso de Administração Profª. Drª. Evanir Dario, que acompanhou o pesquisador até as salas,
onde fez as devidas apresentações e explicou os objetivos da mesma. Os alunos que se
prontificaram a responder as perguntas, saíram da sala um a um, onde foram entrevistados
individualmente, retornando para a sala de aula em seguida. A seguir descrevem-se os
resultados obtidos:
7.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS15

Foi verificado conforme Gráfico 1, que a maioria dos estudantes entrevistados na
UFSC, na UDESC e na ASSESC, foram do sexo masculino, totalizando 55% dos
respondentes, o restante 45% dos respondentes eram do sexo feminino. Durante as entrevistas
não foi feita nenhuma distinção entre os sexos.

Gráfico 01: Gênero

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
15

Tentou-se utilizar o mesmo padrão nos gráficos na medida em que o programa utilizado (Excel) permitiu.
Recomenda-se ao leitor observar as legendas.
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Na segunda questão, procurou-se verificar

a

faixa

etária predominante dos

estudantes matriculados no curso de Administração, observa-se que a maioria dos estudantes
entrevistados na UFSC 94%, na UDESC 97% e na ASSESC 70%, possuem entre 17 e 25
anos, na UFSC os outros 6% encontram-se na faixa de 30 a 40 anos, enquanto que na UDESC
3% e na ASSESC 30% dos alunos possuem idade entre 26 e 30 anos, conforme gráfico a
seguir:

Gráfico 02: Faixa Etária

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Na terceira questão buscou-se descobrir a renda pessoal ou familiar predominante
dos entrevistados, percebe-se a partir dos dados coletados que a maioria dos estudantes
entrevistados, 70% na UFSC, 90% na UDESC e 57% na ASSESC, possui renda pessoal ou
familiar, maior do que 4 salários mínimos, em segundo lugar estão os estudantes com renda
de 3 a 4 salários mínimos, representando 17% na UFSC, 7% na UDESC e 26% na ASSESC,
seguido por 10% dos alunos que que possuem renda pessoal ou familiar entre 2 e 3 salários
mínimos na UFSC e 4% na ASSESC, e por último 3% dos entrevistados da UFSC, 3% do
entrevistados da UDESC e 13% da ASSESC, declararam possuir renda até 1 salário mínimo.
O gráfico 3 abaixo mostra os resultados obtidos durante a pesquisa:
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Gráfico 03: Renda Pessoal/ Familiar

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Na quarta questão procurou-se verificar o grau de escolaridade dos respondentes
que fizeram parte da amostra, no intuito de identificar a quantidade de alunos que já haviam
cursado outro curso de graduação ou pós graduação anteriormente. Foi possível observar que
94% dos estudantes entrevistados na UFSC, 97% na UDESC e na ASSESC estavam pela
primeira vez matriculados em um curso de graduação, o restante, 6% na UFSC e 3% na
ASSESC e na UDESC, já havia concluído um outro curso superior conforme gráfico 4.

Gráfico 04: Grau de Escolaridade

74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

A quinta questão refere-se a aos semestres em que os estudantes encontram-se
matriculados. Dos discentes que concordaram em responder a pesquisa na UFSC, a maioria,
20%, estavam matriculados no oitavo semestre do curso, seguidos de 18% matriculados no
sétimo semestre, 16% no sexto semestre, 14% no quinto semestre, 11% no quarto, 9% no
terceiro, 7% no segundo, e por fim, 5% estavam matriculados no primeiro semestre do curso.
Na UDESC 23% estão no 7º semestre, 20% no 6º, 17% no 5º, 14% no 4º, 11% no 3º,

9% no 2º e 6% no 1º. Na ASSESC, 22% dos entrevistados estava matriculado no 8º
semestre, 19% no 7º, 17% no 6º, 14% no 5º, 11% no 4º, 8% no 3º, 6% no 2º e por fim
3% no 1º, de acordo com gráfico 5:
Gráfico 05: Semestre matriculado
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Da sexta questão em diante, as perguntas são direcionadas atender aos objetivos
específicos do estudo em questão. Os estudantes foram questionados se já haviam ouvido o
termo “Projeto Pedagógico de Curso”. Dentre os estudantes da UFSC, a maioria, 79%
declararam nunca ter ouvido o termo Projeto Pedagógico de Curso, na UDESC 52% e na
ASSESC 48% declararam nunca ter ouvido o termo. Na UFSC 21%, UDESC 48% e ASSESC
52% afirmaram que já haviam ouvido falar sobre o assunto, conforme gráfico 06.
Gráfico 06: Já ouviram o termo “Projeto Pedagógico de Curso”
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Na sétima questão buscou-se analisar se estes estudantes que já haviam ouvido
falar em Projeto Pedagógico de Curso, sabiam o que o mesmo significava. NA UFSC 88%,
UDESC 87% e ASSESC 85% não faziam ideia do significado de PPC, contra apenas 12%
UFSC 13% UDESC e 15% ASSESC, que declararam saber o que o termo significa, gráfico
07:

Gráfico 07: Sabem o que significa o termo “Projeto Pedagógico de Curso”
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Alguns alunos afirmaram não ter a mínima ideia do significado de PPC, outros por sua
vez afirmaram saber mais ou menos e outros disseram que sim, mas que, no entanto, não
sabiam o significado de modo aprofundado. Alguns afirmaram crer que Projeto Pedagógico
de Curso é o que o curso oferece, o objetivo do curso, algo educativo ou pedagógico, como
serão elaboradas as aulas, quais as matérias do curso, definição da grade com as disciplinas, o
currículo do curso e que por fim o projeto passará por aprovação do MEC, para que possa ser
implementado.
Entrevistado 1 – “ Já ouvi o termo PPC, mas nunca foi explicado, não sei do que se
trata e também nunca procurei sobre, falha minha.”
Entrevistado 2 – “Não sei direito o que é PPC, tenho noção porque já escutei isso antes
da faculdade, mas imagino o que é.”
Entrevistado 3 – “Não sei exatamente com esse termo, com esse nome, é algo
relacionado a pesquisa?”
Entrevistado 4 – “O PPC é o projeto curricular das disciplinas do curso, pelo que eu
entendo pelo menos, currículo, perfil do egresso, não é? Eu imagino que seja relacionado à
como vai ser o ensino, a ementa. Metodologia que vai ser levado o curso, plano de ensino,
método de avaliação.”
Entrevistado 5 – “Sei o que quer dizer as palavras, mas não o conjunto.”
Entrevistado 6 – “Eu acredito que seja o projeto do curso para a formação final do
profissional.”
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A questão 8 se divide em 14 itens que buscam analisar se os discentes já tiveram a
oportunidade de contribuir de algum modo com a elaboração do PPC. Esses itens foram
elaborados com base no que discorre as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo
parecer CNE/CES 67, DE 11 de março de 2003.
O primeiro item diz respeito aos objetivos do curso, 26% dos alunos da UFSC, 3% na
UDESC e 18% na ASSESC, afirmam ter contribuído ou ter tido a oportunidade de contribuir
na definição desses objetivos, o restante e também a maioria 74% na UFSC, 97% na UDESC
e 82% na ASSESC, afirmam não ter tido a oportunidade de contribuir para a definição do
mesmo.

Gráfico 08: Objetivos do Curso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O segundo item está relacionado à definição do currículo, a maioria, representada por
97% dos estudantes na UFSC, 87% na UDESC e 87% na ASSESC, afirmam nunca ter tido a
oportunidade de contribuir com a definição do currículo do curso, já 3% dos estudantes
entrevistados na UFSC, 13% na UDESC e 12% na ASSESC, afirmam ter tido a oportunidade
de contribuir com a definição do currículo do curso.
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Gráfico 09: Definição do Currículo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O terceiro item se refere a definição da carga horária do curso, assim como na questão
anterior, a maioria, representada por 97% dos estudantes da UFSC e da UDESC e 94% da
ASSESC, afirmam nunca ter tido a oportunidade de contribuir com a definição da carga
horária do curso, o restante, 3% dos estudantes entrevistados da UFSC e da UDESC e 4% da
ASSESC, afirmam ter tido a oportunidade de contribuir com a definição da carga horária do
curso (Gráfico 10).

Gráfico 10: Definição da carga horária do curso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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No que diz respeito aos meios de consumação da interdisciplinaridade, 94% dos
estudantes entrevistados na UFSC e na ASSESC e 52% na UDESC, afirmam não ter tido a
oportunidade

de

contribuir

com

a

definição

dos

meios

de

consumação

da

interdisciplinaridade, os outros 6% UFSC e ASSESC e 48% UDESC, afirmam ter tido a
oportunidade

de

contribuir

com

a

definição

dos

meios

de

consumação

da

interdisciplinaridade.

Gráfico 11: Meios de consumação da interdisciplinaridade

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Nunca participamos de modo formal, mas damos ideias nas aulas
com relação a integração das disciplinas. Opinamos em como deveriam ser feitos os trabalhos
interdisciplinares, como esses trabalhos deveriam ser melhorados para os próximos semestres.
Parece pouco, mas é uma opinião né?”
Com relação aos meios de relacionar a teoria e a prática, 70% dos estudantes da
UFSC, 61% UDESC e 58% ASSESC, afirmam nunca terem contribuído para definição do
mesmo, já 30% dos estudantes na UFSC, 39% na UDESC e 42% ASSESC, afirmam ter
participado ou ter tido a oportunidade de participar da definição dos meios de relacionar teoria
e prática, de acordo com gráfico 12.
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Gráfico 12: Meios de relacionar a teoria e a prática

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O sexto item refere-se ao modo de avaliar os métodos de ensino aprendizagem, 58%
dos estudantes entrevistados na UFSC, 35% UDESC e 79% ASSESC, afirmam não ter tido a
oportunidade de contribuir com a definição do modo de avaliar os métodos de ensino
aprendizagem, já 42% da UFSC, 65% da UDESC e 21% da ASSESC, afirmam ter tido a
oportunidade de contribuir com a definição do mesmo.

Gráfico 13: Modo de avaliar os métodos de ensino e aprendizagem
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O sétimo item discorre sobre as formas de complementar graduação e pós graduação,
85% dos estudantes entrevistados UFSC, 52% UDESC e 82% ASSESC, afirmam nunca ter
contribuído para a definição das formas de complementar graduação e pós graduação, já 15%
dos estudantes da UFSC, 48% dos da UDESC e 18% dos da ASSESC, afirmam ter partipado
ou ter tido a oportunidade de participar dessa definição (Gráfico 14).

Gráfico 14: Formas de complementar Graduação e Pós-graduação

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

83

O oitavo item diz respeito as ações de estágio curricular supervisionado e seus formatos
diversificados de consumação, 21% dos alunos entrevistados da UFSC, 13% dos da UDESC e,
18% dos da ASSESC, afirmam ter contribuído ou ter tido a oportunidade de contribuir com as
definições pertinentes à esse item, já a maioria 79% dos alunos entrevistados da UFSC, 87%
dos da UDESC e, 82% dos da ASSESC, afirmam não ter tido a oportunidade de contribuir para
essas definições.

Gráfico 15: Estágio

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Com relação às definições pertinentes ao incentivo à pesquisa, a maioria, 91% dos
estudantes entrevistados na UFSC, 84% dos da UDESC e, 70% dos da ASSESC, afirmam não
ter contribuído e nem ter tido a oportunidade de contribuir com as definições referentes a esse
item, já 9% dos alunos da UFSC, 16% dos da UDESC e, 30% dos da ASSESC, afirmam
terem tido a oportunidade de contribuir para essas definições.
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Gráfico 16: Incentivo à pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O décimo item da questão 8, trata sobre a relação entre o currículo do curso e o
mercado de trabalho, 85% dos estudantes entrevistados na UFSC e na ASSESC e, 71% dos da
UDESC afirmam nunca ter tido a oportunidade de contribuir com a definição do currículo
relacionado ao mercado de trabalho, já 15% dos estudantes entrevistados na UFSC e na
ASSESC e, 29% na UDESC, afirmam ter tido a oportunidade de contribuir (Gráfico 17).

Gráfico 17: Currículo do curso x Mercado de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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O décimo primeiro item discorre sobre a relação do currículo do curso e o
desenvolvimento de competências dos estudantes. A maioria dos estudantes 88% dos da
UFSC, 90% dos da UDESC e, 82% dos da ASSESC, afirmam nunca ter tido a oportunidade
de contribuir com as definições referentes a relacionar o currículo do curso com o
desenvolvimento de competências, já a minoria, 12% dos da UFSC, 10% dos da UDESC e
18% dos da ASSESC, afirmam ter contribuído ou terem tido a oportunidade de contribuir com
as definições pertinentes a esse item

Gráfico 18: Currículo do curso x Desenvolvimento de competências

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Quando a obrigatoriedade ou não do desenvolvimento de monografia, 24% dos alunos
da UFSC, 32% dos da UDESC e 12% dos da ASSESC, afirmam ter tido a oportunidade de
participar da definição desse item, enquanto que 76% dos da UFSC, 68% dos da UDESC e
88% dos da ASSESC, afirmam não ter tido a oportunidade de participar da definição do
mesmo (Gráfico 19).
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Gráfico 19: Desenvolvimento de Monografia

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

No que diz respeito ao perfil do egresso, 91% dos estudantes entrevistados afirmam na
UFSC e na ASSESC e 90% na UDESC, afirmam não ter tido a oportunidade de contribuir
com as definições pertinentes ao mesmo, já 9% dos entrevistados da UFSC e da ASSESC, e
10% da UDESC, afirmam ter contribuído ou ter tido a oportunidade de contribuir com as
definições desse item, de acordo com o gráfico 20.

Gráfico 20: Perfil do Egresso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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O último item da questão 8 refere-se as atividades complementares, 52% dos alunos da
UFSC e 55% dos da UDESC e ASSESC, afirmam terem tido a oportunidade de colaborar nas
definições referentes ao mesmo, já 48% dos estudantes entrevistados da UFSC e 45% dos da
UFSC e UDESC, afirmam não ter tido a oportunidade de contribuir com as definições que se
referem às atividades complementares, de acordo com gráfico 21.

Gráfico 21: Atividades complementares

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Alguns discentes afirmaram ter tido a oportunidade de contribuir com a elaboração
do PPC, porém optaram por não participar. A UFSC, por sua vez não tem nada que fale sobre
o curso, segundo os entrevistados, não vem ninguém na aula falar sobre isso. Uma parte dos
discentes afirmaram não saber da existência da maioria dos tópicos mencionados.
A questão número 9 busca analisar se os estudantes conhecem o regimento do curso.
Apenas 21% dos estudantes da UFSC, 23% dos da UDESC e, 12% dos da ASSESC, afirmam
ter lido pelo menos uma parte do mesmo, enquando que a maioria 79% dos alunos da UFSC,
77% dos da UDESC e, 88% dos da ASSESC, afirmam desconhecer totalmente o regimento
do curso, de acordo com o gráfico 22.
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Gráfico 22: Regimento do curso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Alguns entrevistados afirmaram não ter lido o regimento, conhecendo somente a carga
horária e a grade do curso, acrescentando ainda que não há muito interesse dos estudantes,
não há repasse aos estudantes, quem tem contato é o pessoal do CAD. Por sua vez alguns
estudantes afirmaram que apesar de terem acesso, não haviam lido o regimento. Outros não se
lembravam, pois leram muitas coisas antes de começar o curso.
Entrevistado 1 – “Eu tenho noção de como alguns tópicos estão definidos no
regimento do curso, como atividades complementares e monografia, os outros não muito
aprofundado. Apesar de ter acesso, nunca fui atrás.”
Entrevistado 2 – “Conheço parte do regimento, muitos tópicos, nós, os alunos, vamos
atrás das informações, li o contrato no momento da matrícula, porém mesmo o contrato
estando no mural da faculdade, não é incentivado.”
Entrevistado 3 – “Especificamente não, mas tudo e conversado muito bem explicado.”
Entrevistado 4 – “Eu tenho um amigo que sabe, mas eu nunca me interessei.”
A décima questão do roteiro de entrevistas busca analisar se os alunos sabem se o que
está definido no regimento do curso, está sendo efetivamente implementado. Dos estudantes
entrevistados 85% dos alunos da UFSC, 90% dos da UDESC e 91% dos da ASSESC,
afirmam não saber se o que está no regimento está sendo efetivamente implementado,
enquanto que 15% dos da UFSC, 10% dos da UDESC e, 9% dos da ASSESC, afirmam que
sabem.
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Gráfico 23: Regimento x Implementação

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Eu não tenho muita experiência, mas eu acho que o regimento está
sendo efetivamente implementado, esses dias eu li sobre o objetivo do curso e a sua proposta
e eu acho que é bem aplicado.”
Entrevistado 2 – “Não sei, eu não li todo o regimento, mas acredito que a maioria não
é imposta na prática.”
Entrevistado 3 – “O regimento não está sendo efetivamente implementado , pelo que
eu vejo e pelo que eu ouço falar. Apenas algumas coisas na prática estão de acordo com o
regimento do curso.”
Entrevistado 4 – “Não posso opinar, pois não conheço as diretrizes nem o regimento.”
Entrevistado 5 – “Nunca li o regimento, mas acho que é interessante fiscalizar se este
está sendo efetivamente implementado.”
A décima primeira questão do roteiro de entrevistas busca analisar se os alunos teriam
um maior comprometimento em acompanhar se o regimento está sendo efetivamente
implementado na prática se participassem da elaboração do PPC. Os alunos responderam de
1 a 5 sendo que em 1 discordam completamente dessa afirmativa e, em 5 concordam
completamente com essa afirmativa, 33% dos alunos da UFSC, 26% dos da UDESC e 18%
dos da ASSESC, concordam completamente que participando mais ativamente da elaboração
do PPC, seriam mais comprometidas em acompanhar o que está estabelecido no regimento do
curso, 27% dos alunos da UFSC, 39% dos da UDESC e, 43% dos da ASSESC, assinalaram a
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opção 4, concordado parcialmente, seguidos por 20% dos estrevistados da UFSC, 22% da
UDESC e, 39% dos da ASSESC, que eram indiferentes à afirmativa (opção 3), 13% dos da
UFSC e dos da UDESC, discodaram parcialmente da afirmativa, enquando que 7% dos da
UFSC discordaram totalmente da afirmativa, de acordo com o gráfico 24:

Gráfico 24: Contribuição PPC x Comprometimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Oportunidade a gente tem, de contribuir com a elaboração do PPC,
mas como eu não participo, eu também não cobro. Falta tempo, em função do trabalho e
porque estou no final o curso.”
Entrevistado 2 – “Sim concordo, mas não totalmente que participar da elaboração do
PPC geraria um maior comprometimento em acompanhar se o que é estabelecido no
regimento do curso, está sendo de fato implementado. Eu acho que seria legal a gente ter mais
acesso, mais opinião, mais palavra, né?”
A décima segunda questão do roteiro de entrevistas, busca analisar, se uma maior
participação na elaboração do PPC do curso, influenciaria de modo positivo no processo de
ensino aprendizagem de cada estudante.
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Os alunos responderam de 1 a 5 sendo que em 1 discordam completamente dessa
afirmativa e, em 5 concordam completamente com essa afirmativa. A maioria dos alunos 33%
da UFSC, 61% dos da UDESC e 18% dos da ASSESC, concordam completamente que
participar mais ativamente da elaboração do PPC do curso, influenciaria de forma positiva no
processo de ensino aprendizagem, 27% dos alunos da UFSC, 26% dos da UDESC e 42% dos
da ASSESC, assinalaram a opção 4, concordado parcialmente, seguidos por 20% dos
estrevistados da UFSC, 13% dos da UDESC e, 40% dos da ASSESC, que eram indiferentes à
afirmativa (opção 3), 13% dos da UFSC, ainda discodaram parcialmente da afirmativa,
enquanto que 7% também da UFSC, discordaram totalmente da afirmativa, de acordo com o
gráfico 25.
Gráfico 25: Elaboração dos PPC’s x Processo de ensino aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Uma maior participação na elaboração do PPC, agrega sempre, mas
no meu caso, falta tempo. Eu acho que contribui, mas não pelo processo de ensino
aprendizagem, mas a gente conseguir participar mais do curso. Influencia mais na motivação,
pra fazer um pouco mais como a gente acha que deve ser feito.”
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A décima terceira questão do roteiro de entrevistas, busca investigar, se os estudantes
sentem a necessidade de ter uma participação mais ativa na elaboração do PPC do curso.
Os alunos responderam de 1 a 5 sendo que em 1 discordam completamente dessa
afirmativa e, em 5 concordam completamente com essa afirmativa., 33% dos alunos da UFSC
da UDESC e da ASSESC concordam completamente que desejam participar mais ativamente
da elaboração do PPC do curso, 27% dos alunos da UFSC e da UDESC, e 34% dos da
ASSESC, assinalaram a opção 4, concordado parcialmente, seguidos por 20% dos
estrevistados da UFSC e da UDESC e, 30% dos da ASSESC, que eram indiferentes à
afirmativa (opção 3), 13% dos da UFSC e da UDESC e, 3% dos da ASSESC, discodaram
parcialmente da afirmativa, enquando que 7% da UFSC e da UDESC, discordaram totalmente
da afirmativa, de acordo com gráfico 26.
Gráfico 26: Necessidade de participação mais ativa na elaboração dos PPC’s

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Ter uma participação mais ativa na elaboração do PPC é importante,
se não o cara fica perdido na UFSC, sem saber o que fazer. Gostaria de participar mais, o
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problema é tempo. Porém estamos formando empreendedores e pessoas inovadoras, nada
melhor do que aqui para tirar boas ideias.”
Entrevistado 2 – “É que eu já participei e hoje estou focado na finalização do curso.”
Entrevistado 3 – “Eu acho que tá bom do jeito que tá, me satisfaz apesar de poder ser
melhorado.”
Entrevistado 4 – “Eu tenho medo de sobrecarregar, tenho medo de sair da didática de
aprender, acho que a responsabilidade é do departamento.”
Na décima quarta questão buscou-se verificar, se os estudantes buscaram o conceito
atribuído ao curso, pelo MEC, a maioria 67% dos alunos da UFSC, 61% dos da UDESC e
52% dos da ASSESC, afirmaram ter buscado o conceito, enquanto que 33% dos da UFSC,
39% dos da UDESC e 48% dos da ASSESC, não buscaram informações sobre o conceito do
curso, de acordo com gráfico 27.

Gráfico 27: Buscaram informações sobre o conceito atribuído ao curso, pelo MEC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Buscar o conceito atribuído ao curso pelo MEC, é importante para
se informar, para se ter uma noção de como a UFSC está conceituada, e como seria a inserção
no mercado de trabalho, conhecer mais sobre a qualidade do curso, do ensino e da
universidade. Eu busquei entrar na melhor faculdade, pois, é melhor estudar numa faculdade
melhor conceituada. Acho importante ter esse destaque no currículo, ainda se leva muito em
consideração, ainda mais entre tantos cursos de Administração.”
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Entrevistado 2 – “Para compreender qual era o melhor, pois, fiz vários vestibulares e
tive que optar, pois, estava em dúvida entre ESAG/UDESC e UFSC, pois a ESAG/UDESC é
referência no Estado.”
Entrevistado 3 – “O MEC, na minha opinião é a instituição mais respeitada de
avaliação, por isso busquei saber o conceito atribuído ao curso.”
Entrevistado 4 – “Buscar o conceito do curso, na região é uma política forte. No
cursinho esse critério era muito falado porque é uma das coisas mais importantes, fazer um
curso bem qualificado, isso é fundamental para a formação profissional e para o mercado de
trabalho, faz uma diferença enorme, principalmente depois que eu sair e, o histórico é que é
que a UDESC/ESAG é referência, uma das melhores do Estado.”
Entrevistado 5 – “Não busquei o conceito, mas vi na Veja no Guia do Estudante, que a
UDESC/ESAG estava entre as três melhores.”
Entrevistado 6 – “Não busquei o conceito pois, era minha segunda opção, só entrei
porque passei. Só passei aqui e não passei na UFSC. Eu botei Administração por botar, eu
queria jornalismo e não passei, sempre rola isso. Não tinha curioside pois, nem sabia direito o
que eu queria fazer.”
Entrevistado 7 – “A escolha do curso foi por aptidão pessoal, identificação com o
curso.”
Entrevistado 8 – “Escolhi a instituição por ser Federal, pois achei que poderia abrir
mais oportunidades, e possuía um ambiente mais diversificado, além de ter um bom
reconhecimento fora, bastante mercado de trabalho, além de muitos amigos que estudam
aqui.”
Entrevistado 9 – “Escolhi o curso de Administração por influência familiar.”
Entrevistado 10 – “Já eu escolhi esse curso, por ter passado no vestibular.”
Entrevistado 11 – “Na época em que me mudei para Florianópolis as aulas já estavam
iniciando e a ASSESC me ofereceu mais facilidade para o ingresso no curso e maiores
descontos.”
A décima quinta questão, respondida apenas, por aqueles que buscaram o conceito
atribuído ao curso pelo MEC, buscou-se verificar se esse conceito foi determinante no
momento da escolha do curso.
Dos estudantes entrevistados 33% dos da UFSC, 79% dos da UDESC e 67% dos da
ASSESC, afirmaram que o conceito foi determinante no momento da escolha, enquanto que
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para 67% dos da UFSC, 21% dos da UDESC e 33% dos da ASSESC, o conceito não foi fator
determinante para a escolha do curso (Gráfico 28)

Gráfico 28: Importância do conceito do curso no momento da escolha

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Optei pelo curso da UDESC/ESAG, pois é muito conceituado, fiz
uma pesquisa para obter essa informação, era o 3º melhor do Brasil.”
Entrevistado 2 – “Conhecer bastante gente que havia estudado aqui foi determinante
no momento da escolha do curso e também porque sabia que a faculdade era boa.”
Entrevistado 3 – “O conceito foi determinante, mas tive a identificação pessoal, além
do boca a boca.”
Entrevistado 4 – “O conceito não foi determinante no momento da escolha do curso, e
sim o mercado de trabalho, a aptidão pessoal, e por já ter parentes formados nessa instituição.
O reconhecimento do curso é importante, porém no meu caso, escolhi pelo fato de ser a única
universidade que validou minhas disciplinas feitas em outras instituições.”
Entrevistado 5 – “Optei por fazer um curso bom, mas considerei principalmente,
proximidade e valor.”
O gráfico 29 demonstra a relação entre gênero e conhecimento sobre o PPC, 75% dos
entrevistados da UFSC e da UDESC e, 80% dos da ASSESC, que afirmaram saber o que
significava PPC eram mulheres, enquanto que 25% dos da UFSC e da UDESC, e 20% dos da
ASSESC, que sabiam o significado de PPC, eram homens, de acordo com o gráfico 29.
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Gráfico 29: Relação entre gênero e conhecimento sobre PPC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 30, mostra a relação entre o gênero e os estudantes que afirmaram conhecer
o regimento do curso, 57% dos estudantes da UFSC, 25% dos da UDESC e, 50% dos da
ASSESC, que afirmaram conhecer o regimento do curso eram mulheres, enquanto que 43%
dos da UFSC, 75% dos da UDESC e, 50% dos da ASSESC, eram homens.

Gráfico 30: Relação entre gênero e conhecimento do regimento do curso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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O gráfico 31, mostra a relação entre gênero e os entrevistados que afirmaram saber se
o regimento do curso estava sendo efetivamente implementado, 40% dos estudantes da UFSC,
33% dos da UDESC e, 50% dos da ASSESC, que sabiam se o regimento estava sendo
efetivamente implementado eram mulheres, enquanto que 60% dos da UFSC, 67% dos da
UDESC e, 50% dos da ASSESC, eram homens, de acordo com gráfico 31.

Gráfico 31: Relação entre gênero e conhecimento do regimento do curso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 32 mostra a relação entre o gênero e a concordância de que uma maior
participação na elaboração do PPC gera um maior comprometimento em acompanhar se o que
está estabelecido no regimento do curso está sendo efetivamente implementado. Das pessoas
que concordaram totalmente com essa afirmativa, 50% dos da UFSC, 25% dos da UDESC e,
36% dos da ASSESC, são mulheres, enquanto que 50% dos da UFSC, 75% dos da UDESC e,
64% dos da ASSESC, são homens, de acordo com gráfico 32.
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Gráfico 32: Relação entre gênero e contribuição/ comprometimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 33 busca mostrar a relação entre o gênero e a afirmação de que uma
participação mais ativa na elaboração do PPC, pode contribuir de forma positiva para o
processo de ensino aprendizagem. Das pessoas que concordaram totalmente com essa
afirmativa, 57% dos da UFSC, 58% dos da UDESC e, 37% dos da ASSESC, eram homens e
o restante, 43% dos da UFSC, 42% dos da UDESC e, 63% dos da ASSESC, eram mulheres,
de acordo com gráfico 33.

Gráfico 33: Relação entre gênero e participação influencia aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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O gráfico 34 mostra a relação entre gênero e o desejo de participar mais ativamente na
elaboração do PPC do curso. Dos estudantes entrevistados 56% dos da UFSC, 46% dos da
UDESC e, 63% dos da ASSESC, que desejam participar mais ativamente são mulheres,
enquanto que 44% dos da UFSC, 54% dos da UDESC e, 37% dos da ASSESC são homens.
Gráfico 34: Gênero x Desejo de participação mais ativa na elaboração dos PPC’s

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 35 mostra a relação entre o gênero e os estudantes que buscaram o conceito
atribuído ao curso pelo MEC. As mulheres totalizaram 45% dos estudantes da UFSC, 53%
dos da UDESC e 58% dos da ASSESC que buscaram o conceito atribuído ao curso pelo
MEC, enquanto que 55% dos da UFSC, 47% dos da UDESC e, 42% dos da ASSESC que
buscaram o conceito atribuído ao curso pelo MEC, eram homens, de acordo com gráfico 35.
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Gráfico 35: Gênero x Busca por conceito atribuído pelo MEC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 36 mostra a relação entre a renda e os estudantes que afirmaram saber o
significado de PPC. Dos que afirmaram saber o que significava PPC, 75% dos da UFSC,
100% dos da UDESC e, 80% dos da ASSESC, possuem renda maior do que 4 salários
mínimos, enquanto que 25% dos da UFSC e, 20% dos da ASSESC possuem renda de 3 a 4
salários mínimos, de acordo com gráfico 36.

Gráfico 36: Renda e conhecimento sobre PPC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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Dos estudantes que afirmaram conhecer o regimento do curso, 72% dos da UFSC,
86% dos da UDESC e, 75% dos da ASSESC, possuem renda pessoal ou familiar maior do
que 4 salários mínimos, enquanto que 14% dos da UFSC e da UDESC e, 25% dos da
ASSESC possuem renda de 3 a 4 salários mínimos e os outros 13% dos da UFSC, possuem
renda de 2 a 3 salários mínimos (Gráfico 37).

Gráfico 37: Renda x Conhecem regimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 38, mostra que dos alunos que sabiam se o regimento estava sendo
efetivamente implementado, 60% dos da UFSC, 100% dos da UDESC e, 97% dos da
ASSESC, possuem renda pessoal ou familiar maior do que 4 salários mínimos, enquanto que
20% dos da UFSC e, 3% dos da ASSESC, possuem renda de 3 a 4 salários mínimos e os
outros 20% da UFSC, possuem renda de 2 a 3 salários mínimos, de acordo com gráfico 38.
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Gráfico 38: Relação entre renda x Aplicação do regimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Das pessoas que concordaram totalmente que contribuir com a elaboração do PPC
gera maior comprometimento em acompanhar o que é estabelecido no regimento, 57% dos da
UFSC, 83% dos da UDESC e, 65% dos da ASSESC, possuem renda pessoal ou familiar de
mais de 4 salários mínimos, 29% dos da UFSC, 17% dos a UDESC e, 14% dos da ASSESC,
possuem renda de 3 a 4 salários mínimos, 14% dos da UFSC e 7% dos da ASSESC, possuem
renda de 2 a 3 salários mínimos e, por fim 14% dos da ASSESC, possuem renda de até 1
salário mínimo (Gráfico 39).
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Gráfico 39: Renda x Contribuir gera comprometimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Das pessoas que concordaram totalmente que contribuir com a elaboração do PPC
influi positivamente no processo de ensino aprendizagem, 64% das da UFSC, 89% das da
UDESC e, 63% das da UFSC, possuem renda pessoal ou familiar de mais de 4 salários
mínimos, 29% das da UFSC, 11% das da UDESC e 31% das da ASSESC, possuem renda de
3 a 4 salários mínimos e 7% das da UFSC e 6% das da ASSESC, possuem renda até 1 salário
mínimo (Gráfico 40).
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Gráfico 40: Renda x contribuição PPC influi na aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
O gráfico 41 mostra que, dos estudantes que desejam participar mais ativamente na
elaboração do PPC do curso, 50% dos da UFSC, 77% dos da UDESC e, 55% dos da
ASSESC, possuem renda pessoal ou familiar maior do que 4 salários mínimos, 33% dos da
UFSC, 15% dos da UDESC e, 36% dos da ASSESC, possuem renda de 3 a 4 salários
mínimos e 17% dos da UFSC, 8% dos da UDESC e, 9% dos da ASSESC, possuem renda de 2
a 3 salários mínimos.
Gráfico 41: Renda x Participação mais ativa

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
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O gráfico 42 mostra que dos alunos que afirmaram ter buscado o conceito atribuído ao
curso pelo MEC, 79% dos da UFSC, 84% dos da UDESC e 75% dos da ASSESC, possuem
renda pessoal ou familiar maior do que 4 salários mínimos, 21 dos da UFSC% , 11% dos da
UDESC e, 25% dos da ASSESC, possuem renda de 3 a 4 salários mínimos, e o restante 5%
dos da UDESC, possuem renda de 2 a 3 salários mínimos, de acordo com gráfico 42.

Gráfico 42: Renda X Busca conceito MEC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 43 mostra a relação entre o semestre em que os alunos estão matriculados e
o seu conhecimento sobre PPC, os alunos entrevistados da UFSC, que sabem o que significa
PPC, estão matriculados no 5º, 6º, 7º e 8º e em todos eles, 25% dos alunos sabem o que
significa PPC, na UDESC, 25% dos alunos que afirmaram saber o que significa PPC, estão
matriculados no 4º semestre, e 75% estão no 8º. Na ASSESC 20% dos que sabem o
significado do termo, estão matriculados no 7º semestre do curso, o 6º e o 1º semestre, contam
com 40% dos alunos, cada um.
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Gráfico 43: Semestre x Conhecimento sobre PPC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 44 mostra a relação entre o semestre em que o estudante está matriculado e o
seu conhecimento sobre o regimento do curso. Dentre os estudantes da UFSC que afirmaram
conhecer o que está estabelecido no regimento do curso, predominam os matriculados no 2º e
no 6º semestre totalizando 29% dos estudantes cada um, seguidos pelos matriculados no 4º e
5º e 8º semestre, contando com 14% cada um. Na UDESC, predominam os matriculados no 8º
com 29%, seguidos pelos matriculados no 7º com 14%, 6º com 29% e 5º com 28%. Na
ASSESC, 1º, 6º, 7º e 8º semestres contam cada um, com 25% dos alunos que afirmaram
conhecer o regimento do curso.
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Gráfico 44: Semestre X Conhecimento sobre regimento do curso

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 45, mostra a relação entre o semestre em que os estudantes estão
matriculados e o conhecimento dos mesmos, sobre se o regimento do curso está sendo
efetivamente implementado,. Dos estudantes da UFSC que afirmaram saber se o regimento
estava sendo efetivamente cumprido na prática , predominam os alunos do 6º semestre com
40%, seguidos pelos alunos de 4º, 5º e 8º semestre com 20% cada um. Na UDESC, 33% estão
no 8º e 67% estão no 4º semestre. Na ASSESC, 5º, 6º, 7º e 8º semestres contam com 25% dos
estudantes cada um.
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Gráfico 45: Semestre X Implementação do regimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 46 mostra a relação entre o semestre em que o estudante está matriculado e
a concordância de que uma maior participação na elaboração do PPC gera um maior
comprometimento em acompanhar se o que está estabelecido no regimento do curso está
sendo efetivamente implementado. Das pessoas na UFSC, que concordaram totalmente com
essa afirmativa, predominam os matriculados no 2º semestre com 50%, seguidos pelos
estudantes de 3º e 7º semestre com 13% cada, e por fim os alunos de 5º, 6º, 8º e 9º semestre
com 6% cada. Na UDESC, 8º, 7º e 6º semestres contam com 17% cada um, predominando o
4º semestre com 41% e, por fim o 2º com 8%. Na ASSESC, 34% estão no 1º semestre,
enquando que 7º e 6º semestre contam com 33% cada um.
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Gráfico 46: Semestre x Contribuir gera comprometimento

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 47 busca mostrar a relação entre o semestre em que o estudantes estão
matriculados e a afirmação de que uma participação mais ativa na elaboração do PPC, pode
contribuir de forma positiva para o processo de ensino aprendizagem. Das pessoas que
concordaram totalmente com essa afirmativa na UFSC, predominam as do 9º semestre com
43%, seguidos pelos estudantes matriculados no 1º semestre com 33%, 9% dos que
concordam completamente com essa afirmativa estão no 6º semestre, e por fim, os
matriculados no 3º, 4º e 8º com 5% cada. Na UDESC, predominam os estudantes
matriculados no 4º semestre com 32%, seguidos pelos do 7º com 21%, 8º com 16%, 6º com
21%, 2º com 10% e 3º e 5º com 5% cada. Já na ASSESC, dos que concordam completamente
que a participação influi de forma positiva no processo de ensino aprendizagem, predominam
os alunos matriculados no 1º semestre com 36%, seguidos pelos do 4º com 22%, 7º com 21,
6º com 14 e 8º com 7%.
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Gráfico 47: Semestre x Influencia na aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 48 mostra a relação entre o semestre em que o estudante está matriculado e
o desejo de participar mais ativamente na elaboração do PPC do curso. Dos estudantes da
UFSC, entrevistados 34% dos que desejam participar mais ativamente estão matriculados no
2º semestre, seguido de 33% do 5º semestre, 17% do 7º e por fim, 8% estão no 3º e no 6º
semestre. Dos da UDESC, 23% estão matriculados no 4º semestre, 17% no 2º, no 3º, 6º e 7º
semestres contam com 15% dos alunos cada, 5º e 8º contam com 8% cada um. Na ASSESC,
predominam os do 6º semestre com 37% , 2º e 4º semestres com 19% cada, 7º com 13%, e 1º
e 8º com 6% cada.
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Gráfico 48: Semestre x Participação mais ativa

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados primários (2013)

O gráfico 49 mostra que dos alunos da UFSC, que afirmaram ter buscado o conceito
atribuído ao curso pelo MEC, 40% estão matriculados no 2º semestre, o 4º, o 5º e o 6º
semestres contam com 16% cada, os alunos do 3º semestre contabilizam 8% e, por fim os
alunos do 8º com 4%. Na UDESC, 27% estão matriculados no 3º, 26% no 4º, 21% no 2º e 6º,
e, no 7º semestre, estão 5% dos alunos entrevistados. Já na ASSESC, 36% estão no 1º, 22%
no 4º, 21% no 7º, 14% no 6º e 7% no 8º.
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Gráfico 49: Semestre x Conceito MEC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)

Como a UDESC é a única das universidades que fizeram parte da pesquisa, que
disponibiliza o PPC no site, foi acrescentada uma pergunta, questionando os alunos se estes já
haviam consultado o mesmo, no site da instituição. A maioria dos alunos 87% nunca
consultaram o PPC e apenas 13% afirmaram já ter consultado, de acordo com o gráfico 50
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Gráfico 50: Consultaram PPC no site

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados primários (2013)
Entrevistado 1 – “Nunca consultei o PPC no site pois, nem sabia da existência e nem
que estava disponível. Acho que não tem porque verificar, se não tem abertura para opinar.
Falta interesse, falta informação, não sei o que ele representa e a importância que tem. Se
houvesse maior envolvimento teria surgido o interesse. Eu acho que deveria ser explicado
sobre isso na primeira fase.”
Entrevitado 2 – “Não consultei o site pois nunca tive curiosidade, por preguiça
mesmo, falta de tempo, pois sempre trabalhei. Talvez porque não é uma coisa que eu precise
consultar, avaliar, não me desperta muito interesse.”
Entrevistado 3 – “Não consultei pois, não sabia que o PPC estava disponível no site da
UDESC/ESAG.”
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CONCLUSÃO
Para melhor visualização dos resultados utilizou-se dados numéricos, expressos em

porcentagens, o que não implica que esta seja uma pesquisa quantitativa.
O perfil dos estudantes entrevistados nas três instituições não se difere muito. Na
UDESC e na UFSC o perfil é muito similar, a primeira conta com 97% dos entrevistados
apresentando a faixa etária de 17 a 25 anos e a segunda conta com 94% dos entrevistados
nessa faixa etária. Já na ASSESC 70% dos entrevistados apresentam essa faixa etária. Na
UFSC e na UDESC a maior parte dos entrevistados possui renda maior do que 4 salários
mínimos, contando com 70% e 80% respectivamente, já na ASSESC apenas 57% dos
entrevistados possui renda maior do que 4 salários mínimos. Na UFSC e na UDESC e na
ASSESC 97% dos entrevistados estavam pela primeira vez cursando um curso superior.
Na UFSC, na UDESC e na ASSESC, 79%, 52% e 48% dos entrevistados afirmaram,
respectivamente nunca ter ouvido o termo PPC e somente 12% na UFSC, 13% na UDESC e
15% na ASSESC, afirmaram saber o que o termo significava, indicando que o conhecimento
dos entrevistados sobre a concepção do PPC do curso é muito baixa.
Dos alunos que concordaram totalmente que a sua participação na estruturação do
PPC, geraria por parte deles um maior comprometimento com o processo de ensino, no
sentido de acompanhar de forma crítica se o que foi estabelecido está sendo realmente
cumprido pela instituição de ensino, 39% são estudantes da UFSC, 26% da UDESC e 33% da
ASSESC; dos entrevistados que concordaram parcialmente com essa afirmativa 43% são da
UFSC, 39% da UDESC e 27% da ASSESC; dos alunos indiferentes a afirmativa 22% são da
UDESC e 20% são da ASSESC; dos que discordaram parcialmente 13% são alunos da
UDESC e 13% são alunos da UFSC; somente na ASSESC haviam alunos que discordavam
totalmente da afirmativa, 7%. Somando-se na três instituições a porcentagem de alunos que
concordam parcialmente ou totalmente com a afirmativa, o número é maior que 60% nas três
instituições, indicando a concordância dos alunos de que uma maior participação na
elaboração do PPC do curso, geraria uma maior acompanhamento e comprometimento com o
que está estabelecido no regimento está sendo de fato cumprido pela instituição de ensino.
Dos estudantes que concordaram totalmente que sua contribuição no desenvolvimento
do PPC, influenciaria positivamente 33% são da UFSC, 61% da UDESC e 49% da ASSESC;
dos que concordam parcialmente com a afirmativa, 27% são da UFSC, 26% da UDESC e
42% são da ASSESC; dos alunos que afirmaram ser indiferentes a afirmativa, 20% são da
UFSC, 13% da UDESC e 9% são da ASSESC; a UFSC foi a única instituição em que alguns
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entrevistados discordaram da afirmativa, 13% discordaram parcialmente e 7% discordaram
totalmente. Grande parte dos alunos, nas três instituições concordaram parcialmente ou
totalmente com a afirmativa, indicando que na percepção dos alunos, uma maior participação
na elaboração do PPC, poderia influenciar de fato, de forma positiva no processo de ensino
aprendizagem.
Na UFSC, na ASSESC e na UDESC, 33% dos entrevistados em cada uma dessas
instituições concorda totalmente que sentem a necessidade de ter uma participação mais ativa
na construção do PPC, dos que concordam parcialmente 27% estão na UFSC e 27% estão na
UDESC, a ASSESC conta com 34%. Dos que são indiferentes a afirmativa, 20% encontramse na UFSC, 20% na UDESC e 33% na ASSESC; dos que discordam parcialmente 3% estão
na ASSESC, 13% na UFSC e 13% na UDESC; 7% dos alunos discordam totalmente da
afirmativa.
A maioria dos estudantes nas três instituições procurou buscar o conceito atribuído aos
cursos pelo MEC, na UFSC 67% dos alunos se preocuparam em buscar o conceito, na
UDESC 61% e na ASSESC 52%.
Em relação ao gênero, as mulheres nas três instituições eram quem mais conheciam
sobre o significado do termo PPC, na UFSC e na UDESC 75% dos alunos que sabiam o que
era PPC, eram mulheres e, na ASSESC 80%. Com relação à leitura do regimento, houve um
equilíbrio maior entre as respostas na UFSC 43%, UDESC 75%, ASSESC 50% dos alunos
que leram o regimento eram homens. Quando questionados se sabiam se o regimento estava
sendo cumprido, os mais bem informados sobre o assunto, na UFSC 60%, na UDESC 67% e
na ASSESC 50%, , eram os homens. Os homens também estão entre a maioria dos que
acreditam que contribuir para elaboração do PPC, geraria um maior comprometimento em
acompanhar se o mesmo está sendo executado na prática, UFSC 50%, UDESC 75% e
ASSESC 64%. Os homens da UFSC 57% e UDESC 58%, são maioria entre os que acreditam
que participar na elaboração do PPC poderia influenciar de forma positiva na aprendizagem,
já na ASSESC, as mulheres são maioria nesse quesito, com 63%. As mulheres da UFSC 56%
e da ASSESC 63% desejam ter uma participação mais ativa na elaboração dos PPC’s,
enquanto que na UDESC, os homens representam a maioria com 54%. Com relação as
pessoas que buscaram o conceito atribuído ao curso pelo MEC, na UDESC 53% e ASSESC
58% eram mulheres, enquanto que na UFSC os homens foram maioria nessa questão com
55%.
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O fator renda mostrou-se muito influente em todos os itens, eram aqueles que
possuíam renda maior do que 4 salários mínimos, com grande diferença em relação as outras
faixas de renda, eram os que conheciam mais sobre o PPC, haviam lido o regimento, sabiam
se o mesmo estava sendo de fato implementado, acreditavam que contribuir para a elaboração
do PPC geraria um maior comprometimento em acompanhar sua execução, e que essa
contribuição também poderia influenciar de forma positiva no processo de ensino
aprendizagem, os com renda superior a 4 salários mínimos são também os que gostariam de
ter participação mais ativa e os que mais buscaram conceito atribuído ao curso pelo MEC, no
momento da escolha.
É provável que os alunos com maior renda, tiveram acesso à cultura e educação de
melhor qualidade, desenvolvendo um maior senso crítico e de cidania, e por isso sentem a
necessidade de se envolver mais ativamente no ambiente e nas decisões das instituições de
ensino na qual estão inseridos, além de serem maioria dentre os que buscam informações
sobre o Projeto Pedagógico de Curso e o regimento e as diretrizes das universidades em que
estudam.
Já o semestre em que os alunos estão matriculados, não mostrou relação alguma com
as variáveis abordadas.
O PPC de acordo com Veiga (1997) deve ser construído de forma coletiva firmando
assim um compromisso entre os envolvidos com sua elaboração. Para que essa construção
coletiva aconteça é indispensável o entendimento dos alunos sobre o real significado do PPC
e a importância do mesmo. Foi possível observar nas três instituições, que os alunos
participam da elaboração, seja opinando informalmente ou votando em diversos tópicos que
compõem o PPC, porém de forma muito superficial, pois, como foi possível observar
analisando os resultados da pesquisa, a maioria não entende o significado de PPC, ou a sua
importância.
Ficou claro a partir das entrevistas, que muitos alunos acreditam não ter
responsabilidade nenhuma nesse processo, e que elaborar e implementar o PPC é dever
exclusivo do departamento ou de algum outro órgão ou instituição.
É possível notar que muitos estudantes, mesmo percebendo uma possibilidade de
participar mais ativamente em sua instituição de ensino, preferem não opinar, usando como
justificativa o fato de que trabalham ou estão no final do curso e que portanto não dispõem de
tempo para se envolver no processo.
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Quanto ao primeiro objetivo dessa pesquisa: Detectar o conhecimento dos alunos
sobre a concepção do PPC do curso, foi possível perceber que os mesmos desconhecem o
significado do termo, a minoria já ouviu falar sobre o assunto, mas não sabe o que o mesmo
significa. Parte dos discentes teve a oportunidade de participar de algum modo com relação à
definição de alguns itens do PPC, porém ignoram a importância de participarem dessas
decisões.
Com relação ao segundo objetivo, foi possível constatar que, a maioria dos discentes
em todas as instituições pesquisadas concorda que, participar na estruturação do PPC, geraria
por parte deles um maior comprometimento com o processo de ensino, no sentido de
acompanhar de forma crítica se o que foi estabelecido está sendo realmente cumprido pela
instituição de ensino.
Respondendo ao terceiro objetivo, na visão dos alunos, contribuir para o
desenvolvimento do PPC, poderia influenciar de forma positiva no processo de ensino
aprendizagem, pois, desse modo participariam de forma mais efetiva na elaboração dos planos
de ensino, por exemplo, adequando-os aos seus interesses e aos interesses do que percebem
como necessidade do mercado de trabalho em que desejam ingressar.
Em relação ao quarto objetivo, houve concordância dos alunos das instituições em que
desejam participar mais ativamente na construção dos PPC’s dos cursos. Muitos alunos não
participam, pois alegam falta de tempo ou que estão ocupados demais com o trabalho, ou com
as disciplinas do curso. Mesmo assim, a maioria ainda expressou desejo em ter maior
participação.
É importante que os discentes assumam a responsabilidade pela qualidade e melhoria
de seus cursos, pois, através disso estarão desenvolvendo competências que serão apreciadas
no mercado de trabalho.
Por último, atendendo ao quinto objetivo, é possível perceber que a maioria dos alunos
se preocupa em buscar o conceito atribuído ao curso pelo MEC. As organizações buscam
profissionais bem qualificados para ocupar as vagas que oferecem. Nem sempre o profissional
proveniente de uma instituição bem conceituada, será melhor do que aquele que se graduou
em uma outra instituição, com o conceito pior. Porém certamente os primeiros terão uma
vantagem quando os seus currículos estiverem sendo avaliados.
Desde o ensino fundamental os estudantes não são estimulados a ter um pensamento
crítico e exercer o seu direito à cidadania, lutando pelos seus direitos. Dessa forma quando
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chegam ao ensino superior, sua atitude é passiva em relação às suas responsabilidade e
deveres dentro da instituição de ensino.
Ter uma participação ativa dentro da instituição de ensino e da sociedade é um modo
de garantir os direitos sociais e políticos defendidos pela constituição brasileira. Seria
portanto, importante estimular os alunos dentro do ambiente universitário a exercerem os seus
direitos e deveres, participando de modo mais abrangente das decisões que digam respeito aos
interesses coletivos dos estudantes.
Como limitações desse trabalho, têm se o fato de que foi realizado em três instituições
de ensino superior, dentro de uma pequena Capital, portanto os resultados não podem ser
generalizados ao contexto brasileiro.
Sugere-se para trabalhos futuros, pesquisar em cursos de Administração de outras
universidades, sobre a participação dos discentes na construção do Projeto Pedagógico dos
Cursos de Administração de Empresas, a fim de se descobrir até que ponto as questões
apontadas nessa pesquisa podem ser generalizadas.
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ANEXO 1
FORMULÁRIO DE PESQUISA
O presente formulário é parte de um estudo desenvolvido por uma mestranda em
Administração da FURB, para elaboração da sua dissertação. Sua finalidade é levantar
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informações que possibilitem analisar se existe a participação efetiva por parte dos discentes
na construção do Projeto Pedagógico dos Cursos de Administração de Empresas, de que
forma ela acontece e se na percepção dos discentes esta participação influi no processo de
ensino-aprendizagem. Não é necessário se identificar. Obrigado pela colaboração.
1. Sexo
( ) Masculino

( ) Feminino

2 Qual a sua faixa etária?
( ) abaixo de 16 anos
( ) 26 a 30 anos

( ) 17 a 25 anos
( ) 30 a 40 anos

( ) mais de 40 anos
3 Qual sua renda pessoal/familiar mensal?
( ) até 1 salário mínimo
( ) de 1 a 2 salários mínimos
( ) de 2 a 3 salários mínimos
( ) de 3 a 4 salários mínimos
( ) acima de 4 salários mínimos
4 Qual seu grau de escolaridade?
( ) até o primário completo ( ) secundário incompleto
( ) secundário completo

( ) superior incompleto

( ) superior completo

( ) pós-graduação

5 Você está matriculado em qual semestre do curso? ____
6 Você já ouviu o termo “Projeto Pedagógico de Curso?
( ) Sim

( ) Não

Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7 Você sabe o que “Projeto Pedagógico de Curso” significa? ( ) Sim

( ) Não
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Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8 Você já teve a oportunidade de participar (opinar), na instituição de ensino em que estuda
(por votação, questionário ou entrevista) de decisões referentes ao seu curso, como:
A Objetivos do curso ( )sim ( )não
B Definição do currículo ( )sim ( )não
C Definição de carga horária do curso ( )sim ( )não
D Meios de consumação da interdisciplinaridade ( )sim ( )não
E Meios de relacionar a teoria e a prática ( )sim ( )não
F Modo de avaliar os métodos de ensino e aprendizagem ( )sim ( )não
G Formas de complementar graduação e pós-graduação ( )sim ( )não
H Quando ao estágio (sua obrigatoriedade, duração e seus métodos de efetivação)
( )sim ( )não
I Incentivo à pesquisa ( )sim ( )não
J Relação entre o currículo do curso e as exigências do mercado de trabalho ( )sim ( )não
K Relação entre o currículo do curso e o desenvolvimento de competências dos alunos
( )sim ( )não
L Obrigatoriedade ou não de desenvolvimento de Monografia ( )sim ( )não
M Perfil do egresso ( )sim ( )não
N Atividades complementares (Palestra, serviço comunitário, etc.) ( )sim ( )não
Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9 Em relação aos tópicos citados na questão 8, você sabe como eles estão definidos no
regimento do curso? ( )sim ( )não
Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

125

10 Você sabe se essas diretrizes estabelecidas no regimento do curso, estão sendo
efetivamente implementadas? ( )sim ( )não
Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11 Se você tivesse oportunidade de opinar e contribuir em relação aos tópicos mencionados
na questão 8, você teria um maior comprometimento em acompanhar o que é estabelecido no
regimento do curso? Assinale uma alternativa entre 1 e 5, sendo 1 equivalente a discordo
completamente e o 5 concordo completamente: 1
2
3
4
5
Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12 Na sua opinião, contribuir e opinar para a construção dos tópicos mencionados na questão
8, poderia influenciar de forma positiva no seu processo de ensino aprendizagem. Assinale
uma alternativa entre 1 e 5, sendo 1 equivalente a discordo completamente e o 5 concordo
completamente:
1
2
3
4
5
Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13 Você sente a necessidade de ter uma participação mais ativa, nos tópicos mencionados na
questão 8, em relação ao curso em que está matriculado. Assinale uma alternativa entre 1 e 5,
sendo 1 equivalente a discordo completamente e o 5 concordo completamente:
1

2

3

4

5

Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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14 Ao escolher o curso em que se matriculou você buscou informação sobre o conceito
atribuído ao curso pelo MEC? ( )sim ( )não
Porque:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Caso a resposta da questão 14 tenha sido positiva, responda a questão 15.
15 O conceito atribuído ao curso, foi determinante no momento da escolha? Assinale uma
opção: ( )sim ( )não
Porque:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Caso a resposta seja não, dizer então qual foi o critério.
16 O PPC encontra-se no site do curso, você já o consultou?

( )sim ( )não

Caso
não
tenha
consultado,
relate
o
porquê
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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