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RESUMO 

 

A atividade empreendedora desempenha um papel fundamental no sistema 
econômico e um setor que tem se mostrado alvo crescente de empreendedores é o 
ensino superior. Dados estatísticos demonstram que o sistema de Educação 
Superior brasileiro possui 24.719 Instituições de cursos de graduação presenciais, 
distribuídos em estabelecimentos federais, municipais, estaduais e rede privada 
(MEC/INEP, 2008). Este estudo foi desenvolvido com o propósito de verificar se os 
conteúdos curriculares oferecidos pela IES são adequados para a formação 
empreendedora, suprindo assim as necessidades do mercado e contribuindo para o 
desenvolvimento socioeconômico do mercado em que está inserido. Nesse sentido, 
definiu-se como objeto fundamental dessa pesquisa, a realização de uma reflexão a 
respeito da adequação dos conteúdos curriculares, ministrados no curso de 
Administração com ênfase em Empreendedorismo da Faculdade de Ciências da 
Administração de Garanhuns (FAGA), a partir dos anos 2006, para o processo de 
formação de empreendedores. Esse estudo foi conduzido como uma pesquisa 
exploratória, utilizando-se o método do Estudo de Caso. Dessa forma procurou-se 
constatar, através da realização de uma análise documental, se a teoria transmitida 
durante o curso é compatível com as competências empreendedoras. Verificou-se, 
também, se as disciplinas específicas contribuem para o desenvolvimento do perfil 
profissional em empreendedorismo. Além disso, foram identificadas outras 
dimensões essenciais para o desempenho do empreendedor, que são contempladas 
nos conteúdos curriculares, as quais foram acrescidas as competências estudadas e 
categorizadas como competências normativas. Finalmente, identificou-se a 
contribuição dos conteúdos curriculares, propostos pelos professores da IES, para a 
formação das competências empreendedoras. Como resultado desta análise 
constatou-se que os conteúdos curriculares ministrados pelo o curso de 
Administração com ênfase em empreendedorismo da FAGA são adequados e 
contribui para  o crescimento  socioeconômico do mercado.   
 

 

Palavras-chave: formação acadêmica; ensino superior; empreendedorismo; 
competências empreendedoras. 
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ABSTRACT 

 

The entrepreneurial activity has a relevant participation in the economic system, 

which area has been demonstrating as an increscent search for entrepreneurs. 

Statistical data demonstrate that the Brazilian University Education System has 

24,719 institutions with present graduation courses, distributed in federal, local, state, 

and private area (MEC/INEP, 2008). The aim of this study is to verify if curriculum 

contents offered are adequate for the entrepreneurial formation, supporting the 

necessity of the labor market and contributing to the social economic development. 

Aiming this, it was highlighted as the main objective of this research, the 

achievement of a reflection in relation to the adequacy of curriculum contents, taught 

in Administration with an emphasis on entrepreneurship at Administration Science 

College of Garanhuns (FAGA), since 2006, for the process of formation of those 

entrepreneurs. This study was conducted as exploratory research, using the method 

of the Case study. Therefore, there was a search for ensuring by doing a documental 

analysis, if the theory taught during the course is compatible to the entrepreneurial 

competence. It was also verified if the specific subjects contribute to other essential 

dimensions for the development of the professional profile in entrepreneurship. 

Besides that, it was identified other dimensions for the development of the 

entrepreneur, which are contemplate in the curriculum contents, those ones which 

were added the competences studied and categorized as normative competences.  

Finally, it was identified the contribution of the curriculum contents, proposed by the 

professors of those colleges, for the formation of entrepreneurial competences. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

Este projeto está centrado no estudo do ensino de empreendedorismo a 

ser analisado e implementado, na Faculdade de Ciências da Administração – FAGA, 

Unidade Acadêmica da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA, 

órgão pertencente à Esfera Pública Municipal, sendo assim enquadrada como uma 

política pública de Educação e Qualificação.  

Procura apresentar a evolução do ensino de empreendedorismo, 

demonstrando um programa de difusão no Brasil e a análise do caso do ensino de 

empreendedorismo no curso de Administração da FAGA, no período de 2006 a 

2010.  

Seu principal objetivo é caracterizar e analisar a adequação dos 

Conteúdos Curriculares no Projeto Pedagógico do curso de graduação em 

Administração, da Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns, 

orientado à formação de profissionais com competências empreendedoras. 

Embora o objeto de estudo esteja relacionado ao Ensino Superior, sendo 

enquadrado ao nível de governo federal, a Autarquia do Ensino Superior de 

Garanhuns – AESGA, por se tratar de uma Autarquia Municipal está enquadrada 

nos níveis de governo estadual para governo municipal, uma vez que na 

Constituição da República de 1988, no seu Art. 211, § 1º fica claro que compete a 

União financiar as instituições de ensino públicas federais, devendo as instituições 

criadas pelos entes estaduais e municipais serem mantidas pelos mesmos. No que 

se refere aos trâmites legais para Credenciamento e Recredenciamento de 

Instituições de Ensino Superior e autorização de cursos a Instituição encontra-se 

subordinada ao Conselho Estadual de Educação. Porém, nos projetos, processos e 

procedimentos educacionais, a Instituição segue as normas gerais que regem o 

ensino superior brasileiro (público e privado) que é constituída dos principais 

instrumentos legais, quais sejam: a Constituição Federal de 1988 (artigos 207, 208, 

213 e 218), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), 
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conhecida como LDB e as Leis, Normas e Orientações do Ministério da Educação e 

Cultura, bem como, as Diretrizes Curriculares dos Cursos que estão autorizados e 

que por ventura possam vim a serem autorizados.  

Os cursos de administração dependem do contexto político-econômico-

social. Contudo, qualquer que seja seu fundamento, a legislação vigente (seja 

tributária, trabalhista, comercial etc.) tem influência acentuada sobre o 

comportamento dos cursos de graduação em administração. São componentes das 

variáveis legais, entre as mais importantes, as legislações educacional, tributária, 

trabalhista e comercial. 

Todos os cursos de graduação em administração são afetados pelo 

sistema legal, seja de forma direta ou indireta, principalmente quando uma nova lei é 

aprovada, uma interpretação é modificada ou quando ocorrem mudanças 

fundamentais na legislação educacional. 

As variáveis políticas incluem o clima político e ideológico geral que o 

governo pode criar e a estabilidade ou instabilidade política e institucional do país 

em geral, já que esses fatores repercutirão, em algum grau, no comportamento dos 

cursos de graduação em administração.   

Quanto a políticas de incentivos financeiros e educacionais, por parte dos 

governos federal, estadual e municipal inexistem, pois a Instituição se auto-

administra com recursos próprios gerados pelo pagamento das mensalidades.  

Diante do quadro apresentado percebe-se que as desigualdades 

horizontais e verticais de capacidade de gasto da federação brasileira implicam 

diferenças na carreira e nos salários dos professores, na natureza e qualidade dos 

serviços educacionais, bem como no nível de gasto/aluno, tornando-se assim, uma 

política de desigualdades.  

Apesar dos números pouco expressivos da Educação Superior Brasileira, 

conforme Resumo Técnico do Censo de Educação Superior 2008, realizado 

anualmente pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, através do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, é notório 

que, hoje, fazer um curso superior, público ou privado, não é garantia de emprego 

para ninguém. Esta realidade é uma vilã para as IES, já que desmotiva os jovens a 

concluírem a graduação.  
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Diante desta realidade a FAGA deverá adequar seus conteúdos 

curriculares para a formação de empreendedores, para o ambiente empresarial e 

educacional, onde possam criar um empreendimento ou gerar riquezas materiais, 

contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável, demonstrando assim 

preocupação com as gerações futuras, buscando acabar com a cultura de que os 

cursos de administração preparam o aluno para ser empregado,  

O fenômeno empreendedorismo é um dos raros assuntos que atraem 

especialistas de várias disciplinas, onde se conclui que, provavelmente, o 

empreendedorismo se torne um dos principais pontos de aglutinamento das ciências 

humanas e nas ciências sociais aplicadas. (BYRLEY; MUZIKA, 2001).      

Embora o empreendedorismo tenha atingido grande repercussão nos 

últimos vinte anos, o espírito empreendedor sempre esteve presente na história da 

humanidade e a cultura empreendedora está tão fortemente enraizada na nossa 

civilização, sendo inevitável o seu aparecimento. Devido a uma série de 

circunstâncias, econômicas, sociais e tecnológicas, atualmente o empreendedorismo 

vem atraindo a atenção de muitos pesquisadores no campo dos negócios (BYRLEY; 

MUZIKA, 2001).      

Ao observarmos o cenário mundial atual e, principalmente, o local, é 

notório a existência de pessoas com formação de nível superior que não conseguem 

emprego no seu campo de formação ou especialização, levando muitos a enfrentar 

a crise do desempregado qualificado.  

Diante dessa constatação a FAGA, como fomentadora da educação 

superior através da oferta do curso de Administração com ênfase em 

Empreendedorismo, não pode e nem deve ficar alheia a este processo, em que o 

binômio educação e empreendedorismo pode ser a chave para um novo 

desenvolvimento. 

Para tanto, a Lei nº 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), juntamente com o decreto 2.208/97, estabeleceram um novo modelo 

educacional, focalizado na construção de competências e habilidades e tendo como 

objetivo o processo de aprendizagem no qual o “aprender a aprender” e o “aprender 

a fazer” estivessem sempre presentes, com uma lógica de formação de atitudes, 

conduta e crenças. 
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Com essa abordagem educacional, voltada para uma educação 

empreendedora, espera-se contribuir para que os discentes, que serão formados 

atualmente, sejam mais autônomos e articulados. Para tanto é essencial que se 

conheça a complexidade e diversidade de ambos os campos. 

Para Souza (2001), não é possível tratar da educação a partir de uma 

ótica exclusiva dos profissionais deste campo, já que a educação vem sendo 

marcada, nas últimas décadas, por contribuições de diversas áreas, como: 

psicologia da educação, através da identificação de fatores capazes de afetar o 

comportamento, com a finalidade de tornar explícitos os mecanismos psicológicos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem; tecnologia da educação; economia da 

educação; filosofia da educação, sociologia da educação, dentre outras. 

Na mesma direção, ao analisar a literatura disponível sobre 

“empreendedorismo”, percebe-se que o tema, também, embora mais recente, é 

bastante complexo, cuja própria definição só encontra um absoluto consenso entre 

especialistas do mesmo campo (Filion,1997). A razão desse problema pode estar na 

grande diversidade de tipos de empreendedores, por ser um assunto raro, que atrai 

especialistas de diversos ramos de disciplina e na possibilidade de estudá-los pela 

perspectiva de diversos ramos da ciência, como, por exemplo, a economia, a 

sociologia, a psicologia, entre outros. 

Em decorrência da turbulenta competitividade do mercado globalizado, 

principalmente, da revolução da informação, emerge o fenômeno 

empreendedorismo, que está conduzindo as empresas, universidades e sociedade, 

sem tradição empreendedora, a reverem seus conceitos. 

A disseminação da filosofia empreendedora visa formar alunos com perfis 

adequados à nova concepção de empresário-empreendedor. Para Filion (1997) “o 

empreendedor é visto como alguém que imagina, desenvolve e realiza visões. A 

visão é uma idéia, muitas vezes um conjunto de idéias (imagens) que se quer 

realizar (projetadas no futuro)”. 

Este desafio demanda a formação de uma equipe de especialistas nos 

diversos ramos do conhecimento, que compartilhem a aprendizagem de forma 

interdisciplinar, numa nova postura de ensino, menos tradicional, evitando fórmulas 

pré-determinadas. Seu papel será orientar o aluno a buscar por si mesmo as 

soluções, desenvolvendo métodos próprios de aprendizagem, pela sua capacidade 
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de percepção, mas contando sempre com o suporte desta equipe, que favorecerá o 

conhecimento por meio de ações, e pela motivação. 

As questões que envolvem o interesse deste estudo buscam 

compreender a gestão do conhecimento a partir da abordagem de que a formação 

de empreendedores compreende o desenvolvimento de habilidades pessoais, como 

a criatividade e a formação de competências técnicas profissionais, que permitem a 

inserção de empreendedores, no mercado competitivo, capazes de criar seu próprio 

negócio e obter posições competitivas na medida em que estes reconhecem que o 

fator formação de competências pode ser um diferencial que ocupa papel de 

destaque para alavancar as estratégias de competitividade, frente às constantes 

turbulências ambientais decorrentes das mudanças econômicas, sociais, políticas, 

demográficas, culturais e tecnológicas. 

 

Neste sentido elaborou-se a seguinte questão-problema: 

Como são exploradas as competências empreendedoras na formação de 

administradores, dentro dos conteúdos curriculares de uma Autarquia?  

 

 

2.  DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Ao verificar o tema que deu origem a esta pesquisa, definido como 

Formação Empreendedora em uma Instituição de Ensino Superior, percebe-se uma 

amplitude que comporta vários estudos e interpretações. Por isso, Pádua (1997, 

p.36) afirma que “o pesquisador, após escolher seu tema de pesquisa, deverá 

delimitá-lo, a partir da situação problemática, no sentido de encaminhar 

operacionalmente o desenvolvimento de sua pesquisa, de acordo com o tema 

escolhido”. Assim, o problema que orienta este estudo está na adequação dos 

Conteúdos Curriculares no Projeto Pedagógico do curso de graduação em 

Administração, da Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns, 

orientado à formação de profissionais com competências empreendedoras. 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1 Geral 

 Indicar adequações nos conteúdos curriculares do curso de graduação em 

Administração, da Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns, 

necessárias para a formação de administradores com competências 

empreendedoras. 

 

3.2 Específicos 

 Analisar com que freqüência as dimensões para a formação de competências 

empreendedoras são contempladas nos conteúdos curriculares da Autarquia.  

 Analisar o perfil profissional pretendido pelo curso de Administração 

estudado.  

 Elaborar a estrutura curricular do curso orientado para o empreendedorismo.  

 Apresentar as práticas didático-pedagógicas utilizadas na formação de 

profissionais com competências empreendedoras.  

 Apresentar a justificativa para a criação do curso e sua orientação ao 

empreendedorismo.  

 

 

4. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema está relacionada à vivência da pesquisadora na 

Instituição em estudo, onde foi observado que, apesar da Autarquia do Ensino 

Superior de Garanhuns – AESGA, mantenedora da Faculdade de Ciências da 

Administração de Garanhuns – FAGA, ser autorizada pelo MEC (Parecer nº 361/87), 

em anexo, a focar o ensino na formação de empreendedores, não há uma política 

pública municipal direcionada para o ensino superior em administração como 

fomentador para a formação de empreendedores, bem como, há discrepâncias em 

sua estrutura curricular que precisam ser adequadas para uma melhor 

sistematização no direcionamento do ensino de empreendedorismo, em 

conformidade com sua missão organizacional. 
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A intensificação da concorrência entre as organizações implica a 

necessidade de se buscar e de estabelecer novos processos que conduzam seus 

propósitos institucionais de forma sustentável. 

Entre esses esforços que podem assegurar a competitividade, verifica-se 

que há necessidade de um maior incremento na prática de ações, visando melhorar 

a formação de empreendedores. Neste sentido optou-se pela linha de pesquisa de 

Organizações e Estratégias de Gestão Pública para o Desenvolvimento Sócio-

econômico, adequando-se a esse o tema escolhido, pois o entendimento dos 

Momentos da Verdade na educação empreendedora, demanda procedimentos com 

postura inovadora dos gestores e dos colaboradores internos envolvidos, no que 

tange a assegurar a satisfação dos clientes, como forma de garantir a 

competitividade e a sustentabilidade dos negócios no mercado a longo prazo. 

Este estudo se revestirá de importância para a prática social do 

administrador por revelar a freqüência em que as dimensões das competências 

empreendedoras são contempladas nos conteúdos curriculares da única IES pública 

municipal e segunda no Brasil, responsável pela formação de parte do contingente 

de administradores que são colocados no mercado de trabalho no Agreste 

Meridional.  

Sem a pretensão de esgotar o entendimento sobre a temática do 

empreendedorismo no ensino superior, nem propor fórmulas milagrosas, espera-se 

que este estudo possa contribuir para um debate sobre a ampla necessidade de 

massificar o ensino do empreendedorismo no curso de administração da Faculdade 

de Ciências da Administração de Garanhuns – FAGA, na busca de alternativas e 

caminhos para uma mudança do perfil do aluno e profissional tradicional, propondo 

uma discussão sobre a necessidade da propagação da cultura empreendedora.  

 

 

5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Apresenta-se, a seguir, a forma com que o presente trabalho está 

dividido. Conforme exposto na Figura 1, este estudo está estruturado em três 

capítulos, a saber: Introdução; (1) Fundamentação Teórica; (2) Aspectos 
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Metodológicos; (3) Resultados da Pesquisa e Considerações Finais e 

Recomendações. 

 

Figura 1: Estrutura da Dissertação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Na introdução será apresentado um breve estudo sobre o tema 

empreendedorismo, bem como aspectos inerentes ao ensino superior, destacando-

se sua expansão nos últimos anos, o que justifica a realização desta pesquisa. No 

mesmo tópico, são relatados o tema, o problema da pesquisa e os objetivos da 

mesma, subdivididos em objetivos geral e específicos. Para conclusão da Introdução 

será ressaltada a justificativa e relevância da dissertação, bem como a estrutura da 

dissertação. 

Introdução 

Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 

1.1 – Educação Superior 1.2 – Empreendedorismo 

Capítulo 2 – Aspectos Metodológicos 

Capítulo 3 – Resultados da Pesquisa 

Considerações Finais e 
Recomendações 

2.2 – A Unidade 
Acadêmica FAGA 
FAGA  
 

2.1 – A Evolução do 
Ensino da Administração  
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No Capítulo 1 será realizada a fundamentação teórica da pesquisa. 

Através desta, o leitor estará apto a conhecer os conceitos que a autora utiliza para 

nortear seu trabalho. Ainda na fundamentação teórica será descrito um panorama 

sobre o ensino superior no Brasil, sua evolução histórica e a situação atual. Ainda 

neste capitulo será visto a evolução do ensino superior. Finalizando o presente 

capítulo será enfatizado o empreendedorismo, revelando os aspectos iniciais, 

conceitos e capacidades, habilidades e atitudes do empreendedor para diversos 

pesquisadores da área. 

No Capítulo 2 serão evidenciados os aspectos metodológicos da 

dissertação. Para tal, será dividido em modelo teórico utilizado pela pesquisa, 

procedimentos metodológicos da pesquisa, cenário do estudo, técnicas de coleta e 

tratamento de dados. 

No Capítulo 3 serão abordados os resultados da análise documental, 

provenientes das análises das dimensões, constantes nas competências 

empreendedoras, realizadas nos conteúdos curriculares em conformidade com as 

matrizes curriculares. Finalizando este capítulo será apresentado um estudo 

comparativo das análises realizadas. 

Nas considerações finais será realizada a discussão da pesquisa e 

estabelecidas às conclusões da mesma, efetivando um paralelo entre os fatos 

estudados e a situação atual, sendo estabelecidas as considerações finais e 

recomendações da mesma, para que futuros pesquisadores possam continuar a 

explorar o tema no sentido de contribuir com a ciência social aplicada. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1  A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A atual demanda pela educação superior é resultante do ritmo e 

intensidade das mudanças organizacionais, tecnológicas, econômicas, sociais e 

culturais, que exigem à qualificação da força de trabalho, o desenvolvimento de 

pesquisas tecnológicas, a constante inovação nos processos produtivos, etc., fatores 

estes que estimulam o aumento de Instituições de Ensino Superior (IES) e cursos 

superiores nas diferentes regiões brasileiras. Assim, a dinâmica educacional passa a 

se caracterizar numa importante variável para o acompanhamento das 

transformações que estão ocorrendo, demonstrando que o conhecimento científico é 

um processo intrínseco à operacionalização da produção local e regional. 

De acordo com Santos e Silveira (2000) é na produção e funcionamento 

em um espaço impregnado de técnica, ciência e informação que a qualificação das 

pessoas se torna decisivo e as demandas pelo ensino são crescentes.  

Em um país onde competitividade é palavra de ordem em diversos 

setores da produção, as atividades produtivas vêm se caracterizando pela sua 

extrema racionalização. Fato este que torna as IES um importante fator para a 

execução eficaz e competitiva do processo produtivo, em decorrência das 

necessidades geradas por um paradigma produtivo assentado em bases 

tecnológicas e exigente de uma maior formação educacional. (Santos e Silveira, 

2000) 

 

 

1.1.1Panorama da Educação Superior 

 

1.1.1.1 Instituições 
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Conforme o Relatório do Censo da Educação Superior de 2008 foi 

registrada a participação de 2.252 IES no país, representando uma diminuição de 

29 instituições em relação ao ano de 2007. Como é possível observar na tabela 1, 

houve uma desaceleração no aumento de IES até o ano de 2007. No ano de 2008, 

pela primeira vez desde 1997, o número de IES diminuiu sobretudo as faculdades 

federais. Tal diminuição pode ser explicada pela integração de instituições, por 

fusão ou compra observada nos últimos anos. De fato, a criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em muitos casos, se deu a partir da 

fusão de Centros Federais de Educação Tecnológica. A única parte do país onde se 

verificou um acréscimo no número de IES foi na região Nordeste, com 10 

instituições a mais do que em 2007. (Relatório do Censo da Educação Superior de 

2008-INEP/MEC). 

A distribuição de IES por categoria administrativa se aproxima à 

verificada no ano anterior, com 90% de instituições privadas e 10% de instituições 

públicas, divididas entre federais (4,1%), estaduais (3,6%) e municipais (2,7%). É 

importante salientar que estão incluídas aqui todas as IES que oferecem cursos de 

graduação (presencial e a distância). (Relatório do Censo da Educação Superior de 

2008-INEP/MEC) 

 

Tabela 1. 

Evolução do Número de Instituições, segundo a categoria Administrativa - 

Brasil - 2002 a 2008 

 
Ano 

 
Total 

 
Δ % 

 Públicas  
Privada 

 
Δ % Total Federal Δ % Estadual Δ % Municipal Δ % 

2002 1.637 - 195 73 - 65 - 57 - 1.442 - 
2003 1.859 13,6 207 83 13,7 65 00 59 3,5 1.652 14,6 
2004 2.013  8,3 224 87 4,8 75 15.4 62 5,1 1.789 8,3 
2005 2.165  7,6 231 97 11,5 75 00 59 - 4,8 1.934 8,1 
2006 2.270  4,8 248 105 8,2 83 10,7 60 1,7 2.022 4,6 
2007 2.281  0,5 249 106 1,0 82 - 1,2 61 1,7 2.032 0,5 

2008 2.252 -1,3 236 93    -12,3 82 0,0 61 0,0 2.016 -0,8 

Fonte: MEC/INEP/DEED 
 
 

 

Conforme mostrado na tabela 2, o maior número de faculdades (92,5%) e 

de centros universitários (96,7%) está vinculado ao setor privado, enquanto as 

universidades estão distribuídas em proporção aproximada entre setor público e o 

privado, 52,5% e 47,5% respectivamente. 
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Tabela 2.  

Instituições de Educação Superior, pública e privadas, segundo a Organização  

Acadêmica - Brasil – 2008 
 

Organização Acadêmica 
2002 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Universidade Pública 78 48,1 79 48,5 83 49,1 90 51,1 92 51,7 96 52,5 97 53,0 
 Privada 84 51,9 84 51,5 86 50,9 86 48,9 86 48,3 87 47,5 86 47,0 
Centro Universitário Pública 3 3,9 3 3,7 3 2,8 3 2,6 4 3,4 4 3,3 5 4,0 
 Privada 74 96,1 78 96,3 104 97,2 111 97,4 115 96,6 116 96,7 119 96,0 
Faculdades Pública 114 8,1 125 7,7 138 8,0 138 7,4 152 7,7 149 7,5 134 6,9 
 Privada 1284 91,9 1490 92,3 1599 92,0 1737 92,6 1821 92,3 1.829 92,5 1811 93,1 

 Fonte: MEC/INEP/DEED 

 

1.1.1.2 Cursos 

 

Graduação Presencial 
 

Conforme dados contidos no relatório do MEC/INEP, referente ao Censo 

de 2008, o funcionamento de 24.719 cursos em todo o Brasil, representando um 

aumento de 5,2% em relação a 2007. O menor crescimento no número de cursos se 

deu na região Norte (0,5%), embora outras regiões com baixo percentual de 

cobertura do ensino superior tenham apresentado crescimento acima da média 

brasileira, casos da região Norte (6,4%) e Centro‐Oeste (7,5%). 

 As IES privadas foram responsáveis pela oferta do maior número de 

cursos em 2008, um total de 17.947. Contudo, as instituições federais de ensino 

superior apresentaram novamente o maior crescimento percentual (6,8%) no 

número de cursos em relação a 2007 (tabela 3).  

 

 

Tabela 3. 

Evolução do Número de Cursos de Graduação Presencial, segundo a 

Categoria Administrativa - Brasil - 2002 a 2008 

 
Ano 

 
Total 

 
Δ % 

 Públicas  
Privada 

 
Δ % Total Federal Δ % Estadual Δ % Municipal Δ % 

2002 14.399 - 5.252 2.316 - 2.556 - 380 - 9.147 - 
2003 16.453 14,3 5.662 2.392 3,3 2.788 9,1 482 26,8 10.791 18,0 
2004 18.644 13,3 6.262 2.450 2,4 3.294 18,1 518 7,5 12.382 14,7 

2005 20.407 9,5 6.191 2.449 0,0 3.171 - 3,7 571 10,2 14.216 14,8 
2006 22.101 8,3 6.549 2.785 13,7 3.188 0,5 576 0,9 15.552 9,4 
2007 23.488 6,3 6.596 3.030 8,8 2.943 - 7,7 623 8,2 16.892 8,6 

2008 24.719 5,2 6.772 3.235 6,8 2.897 -1,6 640 2,7 17.947 6,2 

Fonte: MEC/INEP/DEED 
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Observando por organização acadêmica, embora o maior percentual de 

aumento no número de cursos tenha se verificado entre os centros universitários 

(12,4%), as universidades continuam sendo responsáveis pela maior parte dos 

cursos existentes e, em 2008, gerenciaram 12.351 cursos, representando quase a 

metade de toda a oferta de cursos de graduação presencial (tabela 4). 

 

Tabela 4. 

Evolução do Número de Cursos de Graduação Presencial, segundo a 

Organização Acadêmica Brasil - 2002 a 2008 

Fonte: MEC/INEP/DEED 

 

Educação Tecnológica. 

O Relatório do Censo da Educação Superior 2008, MEC/INEP, revela que 

o ritmo de crescimento dos cursos de educação tecnológica foi ligeiramente maior 

do que o observado no ano anterior, embora nos centros universitários tenha sido 

registrado um incremento de 28,9%. Foram registrados cerca de 650 novos cursos 

de educação tecnológica no Brasil, grande parte ofertados pelas faculdades (45,7%) 

seguidas pelas universidades (37,4%). (tabela 5). 

 

Tabela 5. 
Evolução do Número de Cursos de Educação Tecnológica, segundo a 

Organização Acadêmica - Brasil - 2002 a 2008 

Fonte: MEC/INEP/DEED 

 

Ano Total %Δ Universidades %Δ Centros 
Universitários 

%Δ Faculdades %Δ 

2002 14.399 _ 8.486 _ 1.413 _ 4.500 _ 
2003 16.453 14,3 9.396 10,7 1.618 14,5 5.439 20,9 
2004 18.644 13,3 10.475 11,5 2.134 31,9 6.035 11,0 
2005 20.407 9,5 10.892 4,0 2.542 19,1 6.973 15,5 
2006 22.101 8,3 11.552 6,1 2.717 6,9 7.832 12,3 
2007 23.488 6,3 11.936 3,3 2.880 6,0 8.672 10,7 
2008 24.719 5,2 12.351 3,5 3.238 12,4 9.130 5,3 

Ano Total %Δ Universidades %Δ Centros 
Universitários 

%Δ Faculdades %Δ 

2002 636 _   164 _ 69 _ 403 _ 

2003 1.142 79,6 441 168,9 142 105,8 559 38,7 
2004 1.804 58,0 688 56,0 239 68,3 877 56,9 
2005 2.525 40,0 956 39,0 369 54,4 1.200 36,8 
2006 3.037 20,3 1.189 24,4 445 20,6 1.403 16,9 
2007 3.702 21,9 1.423 19,7 570 28,1 1.709 21,8 
2008 4.355 17,6 1.630 14,5 735 28,9 1.990 16,04 
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Educação à Distância. 

 

De acordo com os dados do Censo, 115 instituições ofereceram, em 

2008, cursos de graduação à distância. São 18 IES a mais em relação às 

registradas no ano de 2007. É possível observar (tabela 6) que o número de cursos 

de graduação a distância aumentou de maneira significativa nos últimos anos. 

Comparado ao ano de 2007, foram criados 239 novos cursos à distância, 

representando um aumento de 58,6% no período. O número de vagas oferecidas em 

2008 registrou um aumento de 10,3%, ou seja, uma oferta de 158.419 vagas a mais. 

O crescimento no número de vagas da educação a distância deu prosseguimento a 

um aumento que se observa desde 2003. Nesse período foi registrada uma variação 

de mais de 70 vezes o número de vagas ofertadas. Outro aspecto que se destaca é 

a razão entre inscritos e vagas, enquanto em 2007 foram registrados 0,35 

candidatos para cada vaga, no ano seguinte, essa relação foi de 0,41. 

 

Tabela 6. 

 Evolução do Número de IES, Cursos, Vagas e Inscritos na Educação a 

Distância Brasil ‐ 2002‐2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: MEC/INEP/DEED        

 

1.1.2 A Expansão do Ensino Superior 

 

A expansão do ensino superior somente aconteceu após o surgimento da 

Constituição da República de 1891 que descentralizou a oferta de ensino superior, 

permitindo que os governos federais, estaduais e municipais, bem como, a iniciativa 

privada criassem seus próprios estabelecimentos. 

Segundo dados oficiais contidos no Relatório do Censo da Educação 

Superior 2008, realizado pelo MEC/INEP, hoje, o ensino superior no Brasil viabiliza-

Ano IES %Δ Cursos  %Δ Vagas  %Δ Inscritos %Δ 

2002 25 _ 46 _ 24.389 _ 29.702 _ 

2003 37 48,0 52 13,0 24.025 -1,5 21.873 -26,4 
2004 45 21,6 107 105,8 113.079 370,7 50.706 131,8 
2005 61 35,6 189 76,6 423.411 274,4 233.626 360,7 
2006 77 26,2 349 84,7 813.550 92,1 430.229 84,2 
2007 97 26,0 408 16,9 1.541.070 89,4 537.959 25,0 
2008 115 18,6 647 58,6 1.699.489 10,3 708.784 31,8 
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se em cerca de 2.252 instituições de ensino, sendo 93 federais, 82 estaduais, 61 

municipais e 2.016 privadas,compostas de quase 2.641.099 alunos matriculados em 

cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. As universidades - federais, 

estaduais e municipais - abrigam menos de 50% dessas matrículas.  

Diante dos dados expostos é perceptível o crescimento de novas 

universidades particulares, de centros universitários, faculdades e escolas, muitas 

vezes de baixo nível e de alto custo, vem proporcionando uma expansão de forma 

desenfreada, sem o mínimo de planejamento e até mesmo sem a avaliação das 

características socioeconômicas da região onde são instaladas as respectivas 

instituições. É importante frisar que a quantidade de ofertas no ensino superior não 

reflete, necessariamente, qualidade. 

Vivemos, hoje, a era da rápida informação. Os mecanismos de acesso 

estão cada vez mais rápidos. A dinâmica e a velocidade cada vez maior das 

mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade moderna refletem 

cada vez mais no ensino e no que ensinar, pois as mudanças ocorrem 

constantemente, tornando-se assim imprevisíveis. 

Nesse contexto cabe a Instituição do Ensino Superior o compromisso de 

gerar o saber, o qual está interligado a verdade, justiça e igualdade. Pois, observa-

se que os formandos deixam suas cadeiras e partem rumo à vida profissional, 

carentes de um verdadeiro saber. Tal fato se deve ao distanciamento entre o 

conteúdo das disciplinas - constante nos currículos - e a velocidade das 

transformações nos variados campos do conhecimento científico e tecnológico, 

tornando-se assim o ingresso ao mercado de trabalho extremamente penoso à 

medida que o profissional é carente de uma boa formação universitária.  

O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC), Ronaldo Mota, em entrevista exclusiva ao TIC Brasil Educação, 

publicada no site  www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/destaques, falou sobre a 

importância do Ensino Superior e defendeu que a expansão deve ser balizada em 

critérios de qualidade e inclusão social.  

Em relação às metas a serem adotadas para expansão do ensino 

superior pelo MEC, o mesmo disse que antes de metas numéricas, o importante é 

que seja uma expansão balizada dentro de um critério de qualidade. Não basta 

crescer a qualquer custo, é importante crescer com uma política afirmativa na 

http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/destaques
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direção do crescimento, tanto no setor público quanto no privado, desde que o 

critério de qualidade seja garantido. É importante crescer com qualidade e é 

importante, também, que nesse processo se promova a inclusão social através da 

educação. 

Quanto aos desafios da educação superior, atualmente, o Secretário 

disse que não há, na história recente, nenhum país que tenha completado seu ciclo 

de desenvolvimento sem que tenha repercutido em melhoria da qualidade de vida, 

tenha enfrentado seus grandes desafios sociais e, principalmente, sem o incentivo 

da Educação Superior, pois ela é responsável pela formação de recursos humanos 

e produz uma comunidade científica capaz de gerar o desenvolvimento de 

tecnologia, tornar o produto do país mais competitivo e, assim, investir mais em 

educação. A Educação Superior é responsável, entre outros elementos, pela 

formação da identidade do país. É uma forma de conexão. Por exemplo: a 

educação básica depende fortemente da educação superior. É nela que os 

professores se alimentam e melhoram o ensino básico. Além disso, é uma ligação 

para o mundo do trabalho. Por isso, é preciso uma visão de sua totalidade. Também 

é preciso enxergar o Brasil do ponto de vista de sua territorialidade, pois o interior 

do país é quem mais precisa de expansão do Ensino Superior, ou seja, 

desenvolvimento das regiões mais remotas. Desse modo, a expansão procurará 

atender prioritariamente o interior. 

No que tange a importância dessa mudança para o desenvolvimento 

social e econômico do Brasil, Ronaldo Mota falou que sempre se existe uma 

mudança, talvez seja a idéia de totalidade e de territorialidade. A intenção é não 

fragmentar a educação em níveis, modalidades ou etapas, mas entender que estão 

interconectadas. É preciso haver uma forte interação. Melhorar a Educação Superior 

é fundamental, pois ela é formadora de pessoas que impactam na educação 

fundamental e média. Assim, instrumentos como a Universidade Aberta do Brasil 

são uma conexão forte com o desenvolvimento da Educação Superior. Hoje ela tem 

300 pólos, mas no futuro estamos prevendo 1000 pólos. 

Ao ser indagado sobre a necessidade das universidades federais 

desenvolverem um plano de reestruturação no que diz respeito à flexibilidade, 

acesso, permanência e mobilidade estudantil e como fazê-lo, o Secretário disse que 

há pontos claros, hoje, em relação à educação. Uma delas é que a educação 
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precisa ser repensada à luz de novas demandas do universo do trabalho. Que o tipo 

de profissional que a sociedade atual e a do futuro irão demandar é diferente do 

profissional de algumas décadas atrás. Desse modo, é preciso pensar novas 

arquiteturas, novos modelos, e isso envolve a idéia de modalidade acadêmica, tanto 

dos estudantes quanto dos professores.  

 

 

1.1.3 Políticas Públicas Educacionais 

 

É em um cenário de mudanças sociais, intensificadas pela progressiva 

diferenciação dos ambientes geopolíticos e por expressivo e desigual avanço 

tecnológico, que se efetivam alterações no mundo do trabalho e da produção, as 

quais, por seu turno, redimensionam as esferas da atividade humana. Estabelece-

se, portanto, um espaço contraditório, em que se generalizam e desenvolvem 

tecnologias favoráveis à integração e, paradoxalmente, a novas formas de inclusão 

dependente. Tal processo não é resultante, em si mesmo, do avanço tecnológico, 

mas sim das novas formas de acomodação histórica do modo de produção 

capitalista que alteram as formas de sociabilidade e, conseqüentemente, a relação 

entre as forças sociais, que, sob a hegemonia do ethos privado, sofrem a influência 

das tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas. (DOURADO, 2008). 

Nesse cenário a situação de países como o Brasil – com alto avanço 

tecnológico e, ao mesmo tempo, com parcela significativa da população em situação 

de extrema pobreza –, historicamente estruturado por desigualdades sociais 

intensas, agrega inúmeros outros desafios. Aqui, o padrão de relacionamento entre 

Estado e sociedade é, ainda, marcado por relações patrimonialistas sob o domínio 

dos interesses da esfera privada em detrimento da esfera pública. Assim, um dos 

nossos grandes desafios é ampliar os direitos sociais e coletivos, tais como: 

habitação, saúde e educação (DOURADO, 2008). 

Nesse contexto, a reflexão sobre as políticas educacionais nos remete à 

compreensão dos complexos processos de sua regulação e regulamentação, bem 

como da relação entre a proposição e a materialização das ações e programas 

direcionados aos sistemas educativos. A análise de indicadores educacionais e seus 

desdobramentos tornam-se, assim, referência fundamental na identificação dos 
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limites e desafios para a concretização de políticas educacionais (DOURADO, 

2008). 

As políticas educacionais, desde o advento da Constituição Federal de 

1988, têm sido guiadas pelo princípio da descentralização e da municipalização 

como forma de aproximar o planejamento e os resultados de seus maiores 

interessados. Dessa forma, a descentralização da gestão da educação no Brasil tem 

sido assunto recorrente ao longo de décadas e tem estado presente nas lutas 

freqüentes dos movimentos municipalistas em seus esforços históricos para superar 

a herança colonial da centralização do poder e das decisões na administração 

pública brasileira assim como para desenvolver a confiança na competência do 

poder local para o gerenciamento de suas políticas públicas sociais (CZER, 2009).  

Analisando o processo de redemocratização do país e a sua relação com 

a descentralização da educação via municipalização e, assim, os desafios postos à 

educação municipal, remetemo-nos às questões legais sobre a educação nacional e 

a relação com a descentralização, o regime de colaboração, municipalização e poder 

local, apontando o princípio da participação da sociedade na Constituição Federal de 

1988, o qual transparece após, também, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e na Lei que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Básico e Valorização do Magistério, o FUNDEB (CZER, 2009). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei no 9.394 de dezembro 

de 1996) integra o conjunto de reformas – econômicas, sociais e políticas – 

estabelecido pelo modelo neoliberal que, hegemonicamente, vem sendo implantado 

no Brasil desde o início dos anos 90. Esta lei deu condições ao Ministério da 

Educação e Cultura para a formulação e o desenvolvimento de políticas públicas 

para a educação de cunho fortemente homogeneizado. Entre elas, se pode citar o 

tripé – o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), os programas 

de Avaliação dos Sistemas de Ensino (educação básica e ensino superior) e a 

Formação dos Profissionais da Educação – como marcas do modelo regulador do 

Estado.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao 

ensino em geral e ao ensino superior em especial, procura assegurar maior 

flexibilidade na organização de cursos e carreiras para atender a crescente 

heterogeneidade da formação prévia e às expectativas de todos os interessados 
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nesse nível de ensino. A nova LDB ressalta a necessidade de uma profunda revisão 

de toda a tradição que burocratiza os cursos, dificultando o acompanhamento das 

tendências contemporâneas para que os cursos possam colocar no mercado 

profissionais com boa formação como uma etapa inicial da formação continuada. 

(ANDRADE,2004,p.91) 

Segundo o Parecer nº 776/97 do CNE,  

“...as diretrizes curriculares devem contemplar elementos de 

fundamentação essencial em cada área de conhecimento, 

campo do saber ou profissão, visando desenvolver no 

estudante a capacidade de aprender a aprender, a fim de que o 

futuro graduado periodicamente venha a atualizar-se através 

da educação continuada; devem pautar-se pela qualidade de 

formação a ser oferecida e também pela tendência 

internacionalmente registrada quanto ao tempo de 

permanência na graduação, que não é de sua ampliação – 

sendo em alguns casos o de sua redução; devem promover 

forma de aprendizagem que contribuam para reduzir a 

evasão,como mediante sistemas de módulos; devem induzir a 

implementação de programas de iniciação científica nos quais 

o aluno desenvolva sua criatividade e análise crítica; devem 

incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 

aluno atitudes e valores orientados para a cidadania.” 

Diante deste fato é perceptível que os gestores devem entender esse 

momento como uma oportunidade para ousar em um projeto pedagógico que venha 

a incrementar seus níveis de qualidade, legitimidade e competitividade, bem como, 

identificar alternativas de ensino e criar atrativos para o curso, independentemente 

da imagem consolidada ou não que possua como forma de criar diferenciais 

competitivos em relação ao mercado, visando a sua sobrevivência e crescimento. 

(ANDRADE, 2004, p.91). 

 

1.1.4 A Evolução do Ensino da Administração 
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No início do século XX surgiu a Escola da Administração Científica, sob a 

liderança de Frederick W. Taylor, a qual estava edificada no princípio da existência 

de uma ciência da administração baseada na experiência científica e no método 

dedutivo, onde se acreditava que os sistemas perfeitos e bem ajustados seriam 

suficientes para obtenção dos resultados desejados.  

Conhecido como o precursor da Teoria da Administração Científica, 

Taylor preconizava a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos 

a fim de assegurar seus objetivos, a máxima produção com o mínimo de custo 

seguindo os princípios da seleção cientifica do trabalhador, do tempo padrão, do 

trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência (SOUSA, 2008). 

Reconhece-se hoje que as propostas pioneiras de Taylor deflagraram 

uma febre de racionalização, que prepararam o terreno para o advento do Controle 

da Qualidade Total, ocorrido ao longo do pós- guerra (SOUSA, 2008). 

As 5 funções essenciais da Gerencia Administrativa preconizadas por 

Taylor são: 

1. Planejar – é a principal função, uma vez que serve de base para a 

operacionalização das outras funções. É no planejamento que se estabelece 

os objetivos da empresa, definindo a forma como estes vão ser alcançados. 

Parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para 

atingir as metas traçadas.  

2. Comandar – é direcionar as atividades de cada subordinado para a 

execução do que deve ser feito visando à realização dos objetivos definidos. 

Pressupõe-se que as relações hierárquicas estejam claramente definidas e 

que haja participação e colaboração das pessoas envolvidas no processo. 

3. Organizar – é a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam 

humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma segundo o 

planejamento estabelecido. 

4. Controlar – é definir padrões e medidas de desempenho que permitam 

assegurar que os processos operacionais desenvolvidos são adequados 

para com o que a empresa espera, ou seja, se tudo está ocorrendo 

conforme o planejado 

5. Coordenar – é buscar direcionar as atitudes e os esforços de toda a 

empresa para a realização das metas traçadas.     
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Henri Fayol, que era francês, precursor da Teoria Clássica, defendia 

princípios semelhantes aos de Taylor na Europa, baseado em sua experiência na 

alta administração. O atraso na difusão generalizada das suas idéias fez com que 

grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus 

princípios. Fayol relacionou 14 princípios básicos. São eles: 

1. Divisão do trabalho - especialização de todos os funcionários da fábrica, o 

que favorece a eficiência da produção aumentando a produtividade.  

2. Autoridade e responsabilidade – Autoridade é o direito dos superiores darem 

ordens que serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da 

autoridade.  

3. Unidade de comando – apenas um chefe deve dar ordens a um funcionário 

evitando contra-ordens.  

4. Unidade de direção – o controle único é possibilitado com a aplicação de um 

plano para grupo de atividades com os mesmos objetivos.  

5. Disciplina – deve ser estabelecidas regras de conduta e de trabalho válidas 

para todos os funcionários, buscando evitar o caos na organização.  

6. Prevalência dos interesses gerais – os interesses gerais da organização 

devem prevalecer sobre os interesses individuais.  

7. Remuneração – deve ser adequada para garantir a satisfação dos 

funcionários e da própria organização.  

8. Centralização – as atividades vitais da organização e sua autoridade devem 

ser centralizadas.  

9. Hierarquia – deve ser respeitada à risca uma linha de autoridade fixa.  

10. Ordem – deve ser mantida em toda organização, preservando um lugar pra 

cada coisa.  

11. Equidade – a justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a 

lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa.  

12. Estabilidade dos funcionários – deve ser evitada uma rotatividade alta para 

que não gere consequências negativas sobre desempenho da empresa e o 

moral dos funcionários.  

13. Iniciativa – deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e 

cumpri-lo.  
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14. Espírito de corpo – o processo operacional deve se realizado em conjunto, 

facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo 

grupo precisam ter consciência de classe, para que defendam seus 

propósitos.  

Paralelamente, ao desenvolvimento das Escolas de Administração de 

Taylor e Fayol, crescia o modelo burocrático de Weber, composto pelo 

estruturalismo organizacional e por princípios comportamentais rígidos. 

Diante da necessidade de humanizar e democratizar a administração 

surgiu a Escola das Relações Humanas, em 1920, onde propôs que fosse colocada 

ênfase nos métodos de trabalho e na organização formal e que os princípios da 

administração cedessem lugar para a preocupação com as pessoas e com os 

grupos sociais. Os princípios básicos da Escola de Relações Humanas são: nível de 

produção como resultado da integração social, o comportamento social do 

empregado, a formação de grupos informais, as relações interpessoais, a 

importância do conteúdo do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais. 

A Teoria Estruturalista surgiu em 1950 com a preocupação de integrar 

todas as escolas acima, já iniciadas pela Teoria da Burocracia, onde se baseia na 

racionalidade, na adequação dos meios aos objetivos, visando obter o máximo de 

eficiência. 

Em meados de 1950, surge a teoria neoclássica da administração que, 

através de um conjunto de teorias, propõe uma retomada das abordagens clássica e 

científica da administração. A teoria tem como principal referência Peter Drucker, 

mas também inclui um grupo amplo de autores como Willian Newman, Ernest Dale, 

Ralph Davis, Louis Allen e George Terry.  

Dentre os principais conceitos abordados por essa teoria, destacam-se: 

 Ênfase na prática da administração; 

 Reafirmação relativa das proposições clássicas; 

 Ênfase nos princípios gerais de gestão; 

 Ênfase nos objetivos e resultados. 

A Teoria de Sistemas, desenvolvida a partir de 1970, passou a abordar a 

empresa como um sistema aberto em continua interação com o meio ambiente. 

A Teoria da Contingência, desenvolvida no final da década de 1970, 

considera a empresa e sua administração como variáveis dependentes do que o 
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ocorre no ambiente externo, pois à medida que há mudanças no meio ambiente 

altera os procedimentos operacionais da empresa e da administração.  

Hoje, um dos maiores desafios da administração é garantir que o 

planejamento e a execução possam caminhar juntos no sentido de produzirem 

impactos e soluções que aumentem a eficácia das organizações. 

Saímos de uma visão singularmente técnica do papel do administrador 

para uma visão e papel multi e interdisciplinar/funcional. Para tanto é fundamental 

que o administrador possua as habilidades básicas necessárias e indispensáveis na 

função de gestor da organização. 

Robert L. Katz, citado por Lacombe & Heilborn (2006), num artigo na 

Harvard Business Revew, sintetizou as habilidades necessárias ao administrador. 

São elas: 

a) Habilidade técnica – é a compreensão e domínio de determinado tipo de 

atividade. Envolve conhecimento especializado, habilidade analítica dentro da 

especialidade e facilidade no uso das técnicas e do instrumental. É adquirida 

por meio de experiência, educação e treinamento profissional. 

b) Habilidade humana – é a capacidade de trabalhar com eficácia como membro 

de um grupo e de conseguir esforços corporativos nesse grupo na direção 

dos objetivos estabelecidos. 

c) Habilidade conceitual – envolve a habilidade para visualizar a organização 

como um conjunto integrado. Requer ainda a capacidade de visualizar a 

organização dentro de seu ambiente externo e compreender as forças 

políticas, econômicas, sociais e tecnológicas que atuam sobre ela. 

Atualmente, como resultado das reflexões e ações ocorridas em 

diferentes momentos, através do sistema Conselho Federal de Administração – 

CFA; Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – ANGRAD, 

com a colaboração e apoio do Ministério da Educação e Cultura – MEC, há um 

esforço do Sistema de Ensino Superior em Administração (faculdades e 

universidades) em perseguir e alcançar de forma crescente e consistente a formação 

do administrador com tais habilidades.    

Hoje, o curso de formação para a carreira é um dos mais procurados 

pelos jovens do país. Conforme dados do Relatório Censo da Educação Superior do 

Ministério da Educação - 2008, existem hoje cerca de 1,8 mil escolas de 
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Administração no Brasil, 3.350 cursos autorizados e aproximadamente 780 mil 

alunos matriculados.  

Segundo Lacombe (2006), as tendências atuais da administração como a 

burocracia e desburocratização; a qualidade total; o benchmarking; a administração 

do conhecimento e as organizações que aprendem; a globalização e suas 

conseqüências sobre as formas de vínculos entre os trabalhadores e as 

organizações e a nova ordem organizacional, são inovações que estão sendo 

incorporadas às práticas administrativas, fundem-se  com outras, ou, em alguns 

casos, podem desaparecer como modismos. 

Há duas formas de se encarar essas tendências: como esforços 

metodológicos sérios, que de alguma forma contribuem para as práticas 

administrativas, ou como ”a resposta” para os desafios modernos da administração. 

Face o exposto é perceptível que as IES devem direcionar seus esforços para 

melhorias nos procedimentos metodológicos eficientes e eficazes, visando transmitir 

aos seus graduandos novas práticas administrativas que irão permitir um maior 

conhecimento da área de atuação.  

 

 

1.2. O ESTUDO DE EMPREENDEDORISMO NO ENSINO SUPERIOR: UMA 

ABORDAGEM TEÓRICA 

 

1.2.1 O Empreendedorismo  

 

O empreendedorismo é, nestas últimas duas décadas, principalmente em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, uma tendência mundial, decorrente das 

relações entre empregado e empregador no mundo do trabalho, e da escassez de 

empregos formais.   

Conforme Schumpeter (1984), os empreendedores assumem papel 

relevante no desenvolvimento econômico e social desses países. Esta contribuição 

dos empreendedores, associada à geração de novos negócios, de produção 

produtos e serviços inovadores “é um impulso fundamental que aciona e mantém em 

marcha o motor capitalista, que retroalimenta, sistemática e continuamente, a 
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estrutura econômica do país, em detrimento da estrutura mais antiga.” 

(SCHUMPETER, 1984, p. 103-104).  

Assim, um dos pilares do desenvolvimento econômico, segundo o Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), é a existência de indivíduos dispostos aos riscos 

de empreender e viabilizar seu próprio negócio. “Captar, descrever e analisar o 

fenômeno do empreendedorismo é, portanto, fundamental para o desenho de ações 

de promoção do progresso e do bem-estar.” (GEM, 2009). Tomando ainda como 

base estes números que revelam a posição brasileira quanto ao empreendedorismo 

(GEM, 2009), e mesmo sabendo-se que uma grande proporção do crescimento 

econômico em países em desenvolvimento pode ser atribuída à criação de novos 

negócios, realizados por empreendedores independentes e recém graduados, 

considera-se importante a inclusão de disciplinas de empreendedorismo nas 

instituições de ensino. Entende-se que estas poderão auxiliar para que o 

empreendedor do futuro amplie e agregue conhecimentos para aumentar sua 

capacidade de gerir e manter seu próprio negócio. 

Tratando-se do ensino superior, uma das tarefas das instituições de 

ensino superior (IES) é concretizar as aspirações do profissional do futuro, em 

relação às expectativas do mercado de trabalho. No caso específico do ensino de 

empreendedorismo em programas de graduação em Administração, as disciplinas 

devem oportunizar conhecimentos que ampliem a formação superior básica. Devem, 

ainda, estar em sintonia com as demandas da sociedade, assim como com a 

geração de conhecimentos na área de empreendedorismo, por meio de pesquisa 

científica. Desta forma, poderá haver contribuição mais efetiva para a qualidade de 

vida das pessoas, minimizando as desigualdades sociais, e oportunizando a geração 

de empregos e de renda. Neste contexto, a educação superior, no nível de 

graduação, apresenta-se como uma alternativa auxiliar no desenvolvimento de 

inovações e de oportunidades de trabalho, atendendo às necessidades do mercado, 

dos cidadãos e da sociedade e monitorando da melhoria da capacidade de trabalho. 

 

 

1.2.1.1 Conceitos e Definições 

 

Hoje, a abrangência do empreendedorismo vai desde o perfil de pessoas 

com qualidades específicas, passando por valores e comportamentos definidos, até 
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uma postura comprometida com a responsabilidade social (SIQUEIRA & 

GUIMARÃES, 2007). 

Nos dicionários da língua portuguesa, é identificado com pessoas que 

possuem certa coragem para se aventurar em coisas novas e/ou difíceis, com 

capacidade para inovar e mudar. Frequentemente é confundido com aquele que 

abre uma empresa, originalmente um grande negócio. No início do capitalismo, o 

empreendedor, diferenciado até mesmo do capitalista, dono do dinheiro, era o 

responsável pela criação e difusão de um produto ou de uma idéia produtiva. Na 

fase de expansão da economia industrial, o empreendedor garantiu o crescimento e 

a concentração do poder econômico das grandes empresas e dos países centrais. 

No conceito mais restrito à gestão, é associado a comportamentos que 

potencializam a eficiência das organizações. No entanto, no quadro de crise da 

economia globalizada, o aumento do desemprego e do trabalho temporário 

recolocaram a questão do investimento e do papel do empreendedor (SIQUEIRA & 

GUIMARÃES, 2007). 

Hoje, são empreendedores não só aqueles que abrem um grande 

negócio, mas, cada vez mais, também os que iniciam um pequeno negócio, criando 

emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento social. Nesta última 

acepção passou a ser incentivado pelas políticas sociais, como instrumento de 

redistribuição de renda e diminuição das desigualdades sociais (SIQUEIRA & 

GUIMARÃES, 2007). 

São vários os conceitos de empreendedorismo, mas todos convergem 

para alguns pontos comuns, porém, não dispõe de um conceito consolidado que 

define por completo o tema. Isso é confirmado por Lucas (2001), ao dizer que o 

empreendedorismo é um campo emergente, mas sem uma teoria consolidada, 

estando tudo em criação, inclusive a conceituação e metodologia. Jim e Carland 

citados por Ferreira e Mattos (2003, p.2) definem que: 

  

o empreendedorismo é primordialmente função de quatro 

elementos: traços de personalidade (necessidade de 

realização e criatividade), propensão à inovação, risco e 

postura estratégica. 
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Ferreira e Mattos (2003, p.2) complementam que “o empreendedorismo é 

a busca de novas direções, novas conquistas”. Dão ainda uma visão mais ampliada 

do empreendedorismo, definindo o mesmo como a busca por resultado tangível ou 

intangível de uma pessoa com habilidades criativas, sendo uma complexa função de 

experiências de vida, oportunidades, habilidades e capacidades individuais e que no 

seu exercício está inerente à variável risco, tanto em sua vida como em sua carreira.  

Percebe-se na conceituação de empreendedorismo que o mesmo 

envereda por dois caminhos diferentes, mas que acabam se complementando na 

abrangência total do tema. Trata-se das duas grandes correntes do 

empreendedorismo, definidas como Teoria Schumpeteriana e Comportamentalista, 

explanadas a seguir.  

 

 

1.2.1.1.1 Teorias do Empreendedorismo: Schumpeteriana x 

Comportamentalista  

 

A Teoria Schumpeteriana trabalha a questão econômica, tratando da 

riqueza produzida pela abertura de empresas e seu impacto na economia. A 

Comportamentalista aborda, como o nome define, a questão comportamental do 

empreendedor, procurando definir o que levava a pessoa a empreender, assumir 

riscos, dentre outras. Na sua teoria, Schumpeter, citado por Filion (1991, p.7), anota 

que: 

A essência do empreendedorismo está na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos 

negócios (...) sempre tem a ver com criar uma nova forma de 

uso dos recursos nacionais, em que eles sejam deslocados de 

seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações.  

 

Para Souza Neto (2001), a trajetória econômica do capitalismo é descrita 

como um “fluxo circular” cuja tendência é o equilíbrio. Sendo assim, o 

desenvolvimento econômico só ocorre no momento em que há uma mudança 

espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio que altera 

e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente. Schumpeter 
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defendia que o equilíbrio estacionário deve dar lugar ao desequilíbrio dinâmico 

provocado pelo empreendedor. A contribuição dos empreendedores para o 

desenvolvimento da economia capitalista, segundo a teoria schumpeteriana, 

envolve a capacidade de promoção do que se denominou “destruição criativa”, um 

processo capaz de introduzir o novo e gerar riquezas para um país.  

Alguns espaços passíveis de inovação considerados por Schumpeter 

foram: o produto, a produção, a comercialização/distribuição, o mercado, os 

componentes e suprimentos e o espaço da gestão organizacional. Portanto, o 

empreendedor tem a função de realizar novas combinações nos canais de 

produção, constituindo um novo empreendimento. (UECKER,2005) 

Como o ramo da economia se recusava aceitar modelos não 

quantificáveis para a análise do comportamento dos empreendedores, entram em 

cena os psicólogos e psicanalistas, chamados de comportamentalistas. As 

contribuições iniciais aos estudos do comportamento do empreendedor foram de 

David C. McClelland, que estabelece uma relação entre o progresso econômico e a 

existência de uma cultura da necessidade generalizada de realização que ele 

definiu como o desejo de fazer algo por fazê-lo, mais que com fins de poder, amor, 

reconhecimento ou se desejar, lucro. McClelland foi o pioneiro na capacitação de 

adultos para comportamentos empreendedores. A partir daí, o empreendedorismo 

torna-se disponível para todas as atividades humanas, como artes, esporte, música 

e outras. Mesmo assim, nos negócios a Administração continua sendo o destaque 

pela capacitação que seus profissionais têm na área. (UECKER, 2005) 

Souza Neto (2001, p.3) ressalta um ponto em comum tratado pelos 

comportamentalistas: “a capacidade de assumir riscos é a principal característica do 

empreendedor e este possui uma posição de centralidade no desenvolvimento das 

economias nacionais”. Acrescenta nas características dos empreendedores a 

capacidade de reagir às mudanças, transformando-as em oportunidades e fazer 

coisas diferentes, buscando a inovação em diversas esferas da sociedade. Filion 

(1991, p.4) acrescenta outra característica importante: a “visão”. Ele a conceitua 

como “uma projeção, uma imagem projetada no futuro, do lugar que o 

empreendedor deseja que seu produto venha a ocupar no mercado, assim como 

uma imagem do tipo da empresa necessária para alcançar esse objetivo”. 
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1.2.1.2 Ensino do Empreendedorismo 

 

Antes de tratar do método certo para o ensino do empreendedorismo nas 

escolas deveria ser tratado sobre a possibilidade de ensinar uma pessoa a ser 

empreendedora (UECKER, 2005).  

Longen, citado por Hermenegildo (2002, p.75), apresenta algumas 

considerações sobre a formação e empreendedores, conforme seguem: 

 É possível modelar o comportamento humano através do 

conhecimento global das etapas do processo comportamental 

e as variáveis a ele associadas.  

 O modelo comportamental pode ser utilizado como um 

instrumento capaz de oferecer subsídios que possam auxiliar o 

desenvolvimento de programas de capacitação de 

empreendedores.  

 É possível a compreensão do comportamento do 

empreendedor, através de um modelo conceitual, elaborado a 

partir de estudos e pesquisas encontradas na literatura.  

 O modelo conceitual mostra-se uma alternativa viável para a 

identificação dos aspectos comportamentais associados ao 

êxito de empreendimentos.  

 
Muitos questionamentos a respeito do ensino de empreendedorismo 

acontecem porque se trata de uma formação de adultos, que, segundo Schweizer 

(2003) já possuem suas experiências, conhecimentos e habilidades, além de 

crenças, valores e convicções. O autor se baseia em Pine e Horne, responsáveis 

pela elaboração de vários princípios e condições para o aprendizado na educação 

de adultos, para afirmar que estes são motivados e não ensinados a procurar novos 

conhecimentos, habilidades e comportamentos. Afirma que o adulto aprende aquilo 

que tem sentido pessoal e é relevante às suas necessidades. Conclui dizendo que 

seu aprendizado é um processo de cooperação e colaboração. Diante do exposto 

pode-se concluir que ensinar empreendedorismo e formar empreendedores é 

possível, porém torna-se necessário que a forma de ensino seja adequada para tal. 
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A crítica que se coloca à concepção tradicional da ideologia do 

empreendedorismo é que ela se baseia em uma imagem romântica e mitificada de 

um indivíduo portador de qualidades e habilidades excepcionais com papel de 

destaque no crescimento econômico. Essa perspectiva, além da ênfase exagerada 

em componentes psicológicos do perfil do empreendedor, menospreza a influência 

do contexto histórico, econômico e sócio – cultural no desenvolvimento sócio - 

econômico (Paiva Jr., 2004; Souza et.al., 2005). 

Isto não impediu que a expectativa de resultados positivos estimulasse o 

surgimento de programas de formação de empreendedores voltados ao 

desenvolvimento de competências e capacidades específicas da cultura 

empreendedora. Dessas, fazem parte: a capacidade de inovação; de focalização 

nos resultados; de perceber as ameaças, tornando os riscos controláveis; de 

aproveitar e até criar oportunidades; o sentido de responsabilidade; a valorização do 

“fazer” e da resolução de problemas; a competência para organizar atividades e 

pessoas. Também são enfocados comportamentos, atitudes e valores reforçadores 

dessas competências, voltados à inovação, criatividade, mudança, autonomia, 

autoconfiança e liderança (SIQUEIRA & GUIMARÃES, 2007). 

No Brasil, o SEBRAE desempenha importante papel na formação e na 

divulgação desse perfil de cultura empreendedora. Define cultura empreendedora 

como o “complexo de crenças, valores, conhecimentos, articulação de idéias e 

padrões de comportamento, condicionado por características pessoais, pela cultura 

e pelo ambiente, caracterizando a interferência criativa e realizadora do meio, em 

busca de ganhos econômicos e sociais” (SEBRAE, 2007). 

Este enfoque associa o êxito das experiências empreendedoras também 

a indicadores sociais historicamente clássicos, como sexo (a maioria dos 

empreendedores são homens); idade (os jovens predominam); capital social (redes 

de relacionamento com base familiar, religiosa ou mesmo étnica) e capital cultural 

(nível de escolaridade e nível de vida familiar). 

Em vários países já se percebe a presença do empreendedorismo nos 

currículos escolares, o que reflete a visão de que a educação é passo primordial 

para o desenvolvimento dos futuros empreendedores. 

Segundo Bernardes e Martinelli (2003, p. 1), 
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Com o crescimento do interesse a respeito das práticas 

empreendedoras e da criação de empresas, a pesquisa e o 

estudo do empreendedorismo e das PME (Pequenas e Médias  

Empresas) vem se desenvolvendo enormemente. Muitos 

Programas específicos e/ou Centros de Empreendedorismo 

ligados a instituições de ensino superior são criados, sendo 

crescente o número de experiências reportadas, que visam a 

propagar as práticas e compartilhar os resultados que 

aumentem a compreensão dos riscos e facilidades dos que 

pretendem trabalhar nesta via.  

 

No Brasil, de acordo com Filion (2000), apesar das grandes dificuldades 

de se desenvolver o empreendedorismo, o movimento para o ensino dessa 

disciplina, iniciado há alguns anos, é um passo a caminho da criação de uma cultura 

empreendedora que dará suporte ao processo de desenvolvimento econômico. 

Henrique e Cunha (2006) realizaram um estudo sobre o estado da arte 

das metodologias e práticas didático-pedagógicas utilizados no ensino de 

empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-graduação nacionais e 

estrangeiros. Inicialmente, os autores desenvolveram um histórico do ensino de 

empreendedorismo nas IES e sua importância no desenvolvimento sócio-econômico 

dos países e na geração de inovações. Os principais resultados indicam que as IES 

estão implantando o ensino de empreendedorismo em suas grades curriculares em 

sinergia com as metodologias e práticas didático-pedagógicas mais eficazes para 

seu aprendizado, mas sem deixar de lado, em muitas ocasiões, os métodos 

tradicionais de ensino. Henrique e Cunha (2006) salientam que, por se tratar de uma 

pesquisa que analisa publicações em vários países, nota-se certa variedade nas 

práticas e metodologias utilizadas. Entretanto, há clara preferência por práticas 

pedagógicas que incitem a ação do aluno – como plano de negócios, simulação de 

negócios, jogos, desenvolvimento de empresas ou produtos virtuais ou reais, visitas 

a empresas e empreendedores e estudos de caso. 

Flores (2006), ao analisar o ensino do empreendedorismo nos programas 

de pós graduação brasileiros revisou a literatura internacional e nacional sobre o 

tema. No período de 2001 a 2006, entre outros, mostra os doze trabalhos do 
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Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas 

(EGEPE). No Encontro Nacional realizado pela Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), analisa as nove pesquisas. 

No Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ENANGRAD) 

revê os dez estudos apresentados. Há, portanto, um interesse pelo estudo do ensino 

do empreendedorismo que permeia os trabalhos apresentados nos principais 

eventos nacionais da área de administração. 

 

 

1.2.2 A Formação de Administradores com Competências Empreendedoras 

 

O empreendedorismo e as competências apresentam uma grande 

relação.  Especificamente no ensino de Administração, Carland et al, citados por 

Ferreira e Mattos (2003, p.3), ressaltam que “o empreendedorismo está ligado ao 

conceito de competência, pois na formação do empreendedor deve-se procurar a 

aquisição de conhecimentos, habilidades, experiências, capacidade criativa e 

inovadora”. 

Na administração a competência tem seu destaque desde a década de 

80, quando as mudanças no ambiente organizacional aumentaram a complexidade 

do trabalho, resultado de processos como downsizing, reestruturação 

organizacional, desenvolvimento de times, dentre outros (UECKER, 2005).  

Segundo Nunes e Barbosa (2003) a competência ganhou ênfase, quando 

“o talento humano” foi colocado como base para a competitividade das 

organizações. Os mesmos autores acrescentam que tão importante é a competência 

para o administrador que as mudanças ocorridas nos currículos dos cursos de 

Administração, tratadas na última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB são definidas a partir do conceito de competências. 

Pela importância apresentada, a competência recebe a atenção de vários 

autores que direcionam seus estudos em função dela. Hermenegildo (2002, p.50) 

conceitua competência como:  

conjunto de conhecimentos, raciocínio lógico e 

afetividade, que permite a realização de uma ou várias 

ações, ou seja, o que o sujeito é capaz de realizar. Têm 



P á g i n a  | 49 

 

 

 

 

caráter mais cognitivo como as expressões: promover, 

compreender, interpretar, conhecer.  

 

Barato, citado por Nunes e Barbosa (2002, p.3), conceitua competência 

como “saberes que compreendem um conhecimento capaz de produzir 

determinados desempenhos, assim como de assimilar e produzir informações 

pertinentes”. Dutra, Hipólito e Silva, citados por Nunes e Barbosa (2002, p.3), 

definem competência como “um conjunto de qualificações que permite que um 

indivíduo tenha uma performance superior em situação de trabalho”. 

Bittencourt, citado por Nunes e Barbosa, afirma que o conceito de 

competência engloba auto-desenvolvimento, práticas voltadas ao ambiente externo 

à organização e auto-realização e apresenta os aspectos que a envolvem:  

 Formação - desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes;  

 Aptidão – capacitação;  

 Ação - práticas de trabalho, capacidade de mobilizar recursos;  

 Mobilização - articulação de recursos;  

 Resultados - busca de melhores desempenhos;  

 Perspectiva dinâmica - questionamento constante;  

 Auto-desenvolvimento - processo de aprendizagem individual no qual a 

responsabilidade maior desse processo deve ser atribuída ao próprio 

indivíduo;  

 Interação - relacionamento com outras pessoas.  

As competências são demonstradas por comportamentos observáveis 

condicionantes da capacidade pessoal de realizar ações estratégicas de expansão 

empresarial (PAIVA JR, 2006), razão pela qual elas servirão de instrumento que 

nortearão o foco de reflexão deste estudo. 

As competências empreendedoras refletem ações eficazes do dirigente 

de perfil empreendedor. Paiva Jr., Leão e Mello (2003) em pesquisa realizada junto 

a dirigentes com esse perfil situados no eixo Rio – São Paulo, inspirados nos 

estudos de Man e Lau (2000), apresentam sete tipos diferentes de competências 

empreendedoras que são detalhadas no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 – Dimensões da competência empreendedora e suas definições 

 

Dimensões da competência Definições 

 

 

Competência de Oportunidade 

 

Ação de reconhecimento de uma oportunidade de 

negócios seja este uma nova atividade a ser 

desenvolvida pela empresa, uma nova maneira de 

inserção de produtos/serviços já existentes, ou 

mesmo uma nova empresa. 

 

 

Competência de 

Relacionamento 

 

O relacionamento em rede é reconhecido como 

uma ação fundamental para o desenvolvimento 

profissional. Ela demanda do empreender a 

capacidade de criação e fortalecimento de uma 

imagem de confiança, uma boa reputação, 

compromisso e conduta junto a redes de 

relacionamentos (RING& VAN DE VEN, 1994; 

BRUSH, GREENE & HART, 2002). 

 

 

 

Competências conceituais 

 

Indica que os empreendedores são hábeis 

observadores tanto das oportunidades do ambiente 

externo quanto dos aspectos internos da 

organização. Eles desenvolvem ações velozes e 

intuitivas. Paralelamente, são capazes de perceber 

situações por ângulos diferentes e de forma 

positiva, encontrando alternativas inovadoras. 

 

Competências administrativas 

 

Compreendida como a eficácia em buscar e alocar 

talentos, recursos físicos, financeiros e 

tecnológicos eficientemente. Este processo se 

desdobra nos mecanismos de planejamento, 

organização, liderança, motivação, delegação e 

controle (MAN & LAU, 2000). 

Competências estratégicas 

 

Relaciona-se às ações de escolha e 

implementação de estratégias organizacionais e 

constituem uma área importante do 
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comportamento empreendedor. Refere-se tanto a 

visualização de panoramas de longo prazo como 

ao planejamento de objetivos e posicionamentos 

de médio prazo (MINTZBERG, AHLSTRAND & 

LAMPEL, 2000). 

Competências de 

comprometimento 

 

Estão relacionadas à manutenção da dedicação ao 

negócio, sobretudo em situações adversas. Isto 

pode ser ilustrado pela devoção ao trabalho árduo 

e pelo desejo de alcançar objetivos de longo prazo 

em detrimento dos ganhos de curto prazo. Podem 

estar vinculadas a outras motivações como senso 

de responsabilidade e manutenção de crenças e 

valores pessoais. 

Competências de equilíbrio 

trabalho/vida 

 

 

As ações de manutenção do equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional repercutem 

significativamente na organização e na vida dos 

dirigentes na medida em que se adota uma postura 

“ganha-ganha” onde uma não está em detrimento 

da outra. 

Fonte: Baseado em Paiva Jr., Leão e Mello (2003) 

 

 

Della Giustina (2005) destaca que há relevância na formação de 

empreendedores, mas alerta que isto é um grande desafio, sobretudo nos cursos de 

graduação e pós graduação: 

O desenvolvimento do perfil empreendedor, com base no 

aprender a aprender, incide, em grande parte, do abrir espaço 

para a criatividade. No entanto, buscar referenciais para 

apreender as competências, detectar os melhores conteúdos 

programáticos, captar a dinâmica educacional mais adequada 

e descobrir mecanismos de ação que coloquem em ação a 

atividade pedagógica desejada representa hoje o grande 
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desafio para a concepção do empreendedor nos cursos de 

graduação e pós-graduação. (DELLA GIUSTINA, 2005, p. 34). 

 

É exatamente nesse ponto, que se defende a necessidade de 

disponibilizar disciplinas que se volte para a formação de empreendedores em 

programas de pós-graduação de Administração, no Brasil. Hoje, ser empreendedor é 

quase um imperativo, significando dizer que visão de futuro e talento individual é 

elemento propulsor das novas idéias. No entanto, para o sucesso de 

empreendimentos inovadores, é preciso análise, planejamento estratégico 

operacional e capacidade de desenvolvimento, tanto fora da organização, quando se 

inicia um novo empreendimento, quanto dentro da organização, quando o 

funcionário começa a ter visão de dono do negócio. É necessário, ainda, que os 

empreendedores se convertam em multiplicadores de conhecimento, tendo como 

objeto a criação de empresas e de novos postos de trabalho. Conseqüentemente, 

geradores de maior riqueza interna e melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

principalmente no mercado atual onde a competição está cada vez mais acirrada, os 

consumidores cada vez mais exigentes e o emprego cada vez mais escasso. 

(SILVEIRA, 2008). 

Empreendedorismo é o processo de identificar, de desenvolver e trazer 

uma visão à vida. “A visão pode ser uma visão inovadora, uma oportunidade, ou 

simplesmente uma maneira melhor de fazer algo.” (LEITE, 2006, p.26).  

O resultado final deste processo é a criação de algo novo correndo todos 

os riscos por esse ato novo, dado a forma sob circunstâncias do risco e da incerteza 

considerável (MacMillan, 2001). 

Todos os seres humanos têm uma área da vida na qual é especial, seja 

no campo das competências intelectuais, seja na área das emoções – e por isso 

pode inspirar outras pessoas. (LEITE, 2006, p.26). 

O problema é que, muitas vezes, os indivíduos não sabem sequer 

rastrear as próprias habilidades. Faz-se mister desenvolver a capacidade 

empreendedora, portanto, é descobrir quais são nossas aptidões (Baron,2003). 

O reconhecimento do conceito de empreendedorismo tem estado 

presente no ensino superior no Brasil, levando mudança cultural no ensino 
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acadêmico, pondo no mercado anualmente milhares de profissionais capazes de 

encontrar oportunidades no mercado.  

Nesse contexto faz-se necessário que as Instituições de Ensino Superior 

estejam comprometidas com a formação do espírito empreendedor dos seus 

acadêmicos, já que detêm duas armas poderosíssimas: o conhecimento científico e 

a mão-de-obra, que são os acadêmicos, que deverão ser qualificados e inteirados 

dos aspectos relevantes da economia brasileira, uma vez que atuarão como agentes 

transformadores. 

 

 

1.2.2.1 Formação de Empreendedores no Brasil: breve histórico  

 
No Brasil, o primeiro curso de que se tem notícia na área de 

empreendedorismo surgiu em 1981, na Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, por iniciativa do Professor Ronald Degen, 

denominada de Novos Negócios, uma disciplina do Curso de Especialização em 

Administração para Graduados – CEAG (CHAGAS, 2000, p. 87). 

Em 1987 a Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA, 

mantenedora da Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns – FAGA, 

Garanhuns, Pernambuco, é autorizada pelo MEC (Parecer nº 361/87), em anexo, a 

focar o ensino na formação de empreendedores. Vale ressaltar que, de acordo com 

as pesquisas realizadas, foi constatada que não existe o registro da IES em 

documentos referentes à formação de empreendedores. Fato que muda o marco 

histórico da evolução do ensino do empreendedorismo uma vez que a FAGA, 

através da oferta do curso de administração com ênfase em empreendedorismo, 

passa a ser o segundo curso no Brasil.   

Na década de 1990, o SEBRAE - Minas apoiou a criação do GEPE, 

Grupo de Estudos da Pequena Empresa, no Departamento de Engenharia de 

Produção da UFMG, com o objetivo de desenvolver estudos na área de 

empreendedorismo, destacando-se os workshops nos anos de 1992 e 1994, que se 

transformaram em núcleos de propaganda de seguidores na área (CHAGAS, 2000, 

p. 88). 
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Em 1992, a Universidade Federal de Santa Catarina criou a Escola de 

Novos Empreendedores, a ENE que, no decorrer do tempo veio a se constituir em 

um dos mais significativos projetos universitários de ensino de empreendedorismo 

no Brasil, com profunda inserção acadêmica e envolvimento tanto com projetos e 

órgãos internos a UFSC, bem como em outras universidades e organismos 

internacionais (CHAGAS, 2000, p. 88). 

Em 1995, a Universidade de Brasília, Unb, cria a Escola de 

Empreendedores com o apoio do SEBRAE-DF, passando a ter uma atividade 

constante de sensibilização e ensino de empreendedorismo (CHAGAS, 2000, p. 89). 

O marco na área de empreendedorismo no Brasil dá-se em 1996, com a 

implantação dos projetos Gênesis, na área de incubação universitária e Sofstart, na 

área de ensino de empreendedorismo, pelo Programa Softex, criado pelo CNPq em 

1992, e gerido pela Sociedade Softex (CHAGAS, 2000, p.89). 

Em 1995, a Universidade de Brasília, UnB, criou a Escola de 

Empreendedores com o apoio do SEBRAE-DF, passando a ter uma atividade 

fervilhante na área de sensibilização e ensino de empreendedorismo. 

No ano de 1997 a PUC-Rio inaugurava o Instituto Gênesis para Inovação 

e Ação Empreendedora, com o objetivo de desenvolver atividades nas áreas de 

ensino de formação de empreendedores, de incubação de empresas de base 

tecnológica e também de pesquisas e assessoria técnica na área de 

empreendedorismo.  

Em 1998 é criado em Minas Gerais o Programa REUNE, Rede de Ensino 

Universitário de Empreendedorismo, apoiado por um consórcio de instituições 

formado pelo SEBRAE - Minas, IEL-MG, FUMSOFT, Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia e Fundação João Pinheiro, com o objetivo de disseminar o 

ensino de empreendedorismo nas universidades do Estado. 

Em 1999 é lançado pelo Governo Federal o Programa Brasil 

Empreendedor. 

Atualmente, de acordo com o relatório executivo de 2009 do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM, 2009) o Brasil continua com a Taxa de 

Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) superior à média dos países observados 

pela pesquisa GEM, que foi de 10,48%. A TEA média brasileira de 2001 a 2008 é de 

12,72% contra uma TEA média dos demais países GEM de apenas 7,25%. Isso 
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reforça que o Brasil é um país de alta capacidade empreendedora e que na média 

entre 2001 e 2008 o brasileiro é 75,58% mais empreendedor que os outros (GEM, 

2009). 

Apesar do empreendedorismo apresentar-se como destaque nos últimos 

anos no Brasil, sendo divulgado por organizações governamentais e principalmente 

não-governamentais, o ensino do mesmo no nível superior ainda “caminha devagar”. 

Poucas são as universidades que oferecem a disciplina de forma regular na grade 

curricular (UECKER, 2005). 

No Brasil, de acordo com Filion (2000), apesar das grandes dificuldades 

de se desenvolver o empreendedorismo, o movimento para o ensino dessa 

disciplina, iniciado há alguns anos, é um passo a caminho da criação de uma cultura 

empreendedora que dará suporte ao processo de desenvolvimento econômico. 

O Brasil é um país onde se encontra a maior riqueza do mundo em 

recursos natural, como: vegetação, hidrografia entre outras, e encontra-se no atual 

contexto a ascendência do empreendedorismo quando se observa que o grande 

potencial petroquímico tem elevado a patamares altíssimos o nível de 

desenvolvimento tecnológico na área. (LEITE, 2010) www.icesi.edu.co/ciela-

acessado  

No contexto desta nova sociedade, as instituições de ensino superior 

deverão propiciar a ampliação democrática do acesso ao conhecimento, como 

também à sua geração e difusão, de forma que as necessidades educacionais da 

população sejam devidamente ampliadas e que haja um maior equilíbrio entre a 

vocação tecnológica e a vocação humanística (GARCIA, 2008). 

Um fator importante cujo tema vem sendo tratado em várias discussões 

no meio acadêmico, refere-se sobre a reflexão sobre se as instituições de ensino 

brasileiras estão preparando adequadamente os profissionais do futuro e para as 

rápidas transformações da sociedade. Parece existir um considerável hiato entre as 

escolas, as empresas e a sociedade. As instituições de ensino superior precisam 

estar em sintonia com tais transformações, visando adequar a qualificação de alto 

nível das pessoas e a preparação delas para o mundo do trabalho e dos negócios, 

em especial para a constituição de empresas voltadas para o desenvolvimento de 

novos produtos, processos e serviços, capazes de desenvolver um ambiente 

propício a disseminar a cultura empreendedora, e, através do desenvolvimento 

http://www.icesi.edu.co/ciela-acessado
http://www.icesi.edu.co/ciela-acessado
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sustentável, possibilitar para o futuro uma sociedade a construção de uma 

sociedade mais justa e equilibrada (GARCIA, 2008). 

As diversas teorias que orientam os programas mais avançados de 

formação de empreendedores nas instituições de ensino superior no mundo 

moderno apregoam que o fundamental é preparar as pessoas para aprenderem a 

agir e a pensar por conta própria, com criatividade e utilizando a liderança e visão de 

futuro para inovarem e ocuparem o seu espaço no mercado. Também a partir das 

experiências internacionais bem-sucedidas, já se sabe que os principais atores para 

a realização dessa mudança cultural são as próprias instituições de ensino superior 

em geral. E a instituição de ensino superior, nesse processo, é considerada o ponto 

de partida, porque ela é, por excelência, uma fonte multiplicadora do saber e forte 

formadora de opinião (GARCIA, 2008). 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Medeiros (2007) esclarece que a pesquisa científica tem por objetivo 

maior contribuir para o desenvolvimento humano.  Para isso conta com métodos 

adequados que devem ser planejados e rigorosamente acompanhados para que seu 

resultado seja reconhecidamente cientifico.  

Para definir o tipo de pesquisa, optou-se pela taxionomia apresentada por 

Vergara (2007). Esta pesquisa, portanto, foi realizada da seguinte forma: 

 Quanto aos fins:  

a. Exploratória, na medida em que se buscou o conhecimento 

sistematizado em uma área com pouco conhecimento;  

b. Descritiva, na medida em que se buscou descrever 

características de um fenômeno ligado à determinada 

população. 

 Quanto aos meios: 

a. Investigação Documental, uma vez que foi realizada em 

documentos conservados no interior da Instituição; 

b. Pesquisa Bibliográfica, onde foi realizado estudos baseados em 

livros, revistas, artigos, teses, dissertações e redes eletrônicas. 

Para Stake (1983), na pesquisa qualitativa os fatos obrigatoriamente 

devem ser vistos na sua totalidade, daí o pesquisador procurar manter todo o 

contexto sob observação. Assim, os fatos são mais bem interpretados, pois a se ter 

esta visão da totalidade, consegue-se ter a compreensão das múltiplas relações em 

que estão imersos os fenômenos. Ainda segundo Stake (1983), ao se ter esta 

compreensão da totalidade, um fato isolado não é visto como desvio, mas passa a 

ser estudado com mais profundidade de forma a perceber a sua importância dentro 

do contexto geral assim enumerados por Minayo (2008) e que norteará o estudo: 
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Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em 

quantificar, mas, sim, compreender e explicar a dinâmica das 

relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, 

valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com a 

experiência, com a continuidade e também com a 

compreensão das estruturas e instituições como resultadas da 

ação humana objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a 

linguagem, as práticas e as coisas são inseparáveis.  

 

Creswell (2007) destaca que o objetivo final de uma pesquisa qualitativa é 

compreender o contexto no qual determinado fenômeno se insere a partir da relação 

que tal fenômeno estabelece com o sujeito e por ele é interpretado. Este mesmo 

autor entende que as pesquisas qualitativas partem de premissas individuais, formas 

específicas de compreender o mundo, para entender o significado individual ou 

grupal que é dado a cada dimensão de um problema humano. 

Para Creswell (2007), as cinco principais abordagens da pesquisa 

qualitativa são: narrativa, fenomenologia, etnografia, estudo de caso grounded 

theory. Esta pesquisa enquadra-se na abordagem do estudo de caso. 

 

 

2.1.1 Estudo de Caso 

 

Yin (2005) destaca que o estudo de caso é utilizado em várias situações. 

Dentre elas, destaca-se a exploração para o conhecimento de fenômenos individuais 

e organizacionais. De acordo com Yin (2005, p.23) para a definição da utilização 

desta estratégia de pesquisa, existem três condições: 

a. O tipo da questão proposta; 

b. A extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos 

comportamentais atuas e; 

c.  O grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos em 

oposição a acontecimentos históricos. 

Para Yin (2005, p.26-27) o poder diferenciador do estudo de caso é sua 

capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, 
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artefatos entrevistas e observações – além do que pode estar disponível no estudo 

histórico convencional. 

O estudo de caso na perspectiva de Yin (2005) responde a questões do 

tipo “como” e “por que” sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre 

o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. Vergara (2007) destaca que 

este método tem caráter de profundidade e detalhamento e é aplicável quando o 

objeto de pesquisa está limitado a uma ou poucas unidades. 

Sobre os preconceitos existentes quanto à utilização de estudo de caso 

para a estruturação de respostas cientificas a fenômenos contemporâneos, Yin 

(2005) alerta que há receio de que este método forneça pouca base para 

generalização científica. Receio este que pode ser superado à medida que se 

compreenda que, cientificamente, não se generaliza a partir de um experimento 

único em nenhum modelo de pesquisa. Na verdade, o estudo de caso é um dos 

experimentos que dará base para futuras generalizações. 

 

 

2.1.2 O Papel do Pesquisador 

 

O pesquisador, quando inicia um estudo, deve ter claro que sua história 

de vida e seus valores poderão influenciar nos resultados da pesquisa (Cresweel 

2007; Vergara, 2007; Yin, 2005). Sugere-se, portanto, que tais vieses sejam 

antecipadamente declarados. Neste estudo a pesquisadora esteve diretamente 

envolvida tanto com o assunto, quanto com o cenário.  

A consciência dos possíveis vieses que pudessem ser trazidos a este 

estudo fez com que a pesquisadora buscasse métodos de validação do estudo no 

intuito de torná-la mais imparcial e menos passível de influências pessoais, o que se 

sabe ser quase impossível (Creswell, 2007) 

 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Lakatos e Marconi (2007) afirmam que o levantamento de dados pode 

envolver três procedimentos: pesquisa documental, bibliográfica e contatos diretos. 
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Complementam que as fontes de dados podem ser primárias e secundárias. As 

primárias envolvem os dados históricos, bibliográficos, pesquisa e material 

cartográfico, arquivos oficiais e particulares, registros em geral, documentação 

pessoal, correspondências publica ou privada. As secundárias envolvem a imprensa 

em geral e obras literárias.  

Especificamente num estudo de caso, as evidências podem vir segundo 

Yin (2001, p.105), de seis fontes distintas: “documentos, registros em arquivo, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos”. O autor 

apresenta ainda alguns princípios importantes para a coleta de dados: 

a) várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes 

de duas ou mais fontes, mas que convergem em relação o 

mesmo conjunto de fatos ou descobertas;  

b) um banco de dados para o estudo de caso, isto é, uma 

reunião formal de evidências distintas a partir do relatório 

final do estudo de caso;  

c) um encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas 

entre questões feitas, os dados coletados e as conclusões a 

que se chegou.  

Nesta pesquisa serão utilizados dados primários e secundários, coletados 

de bibliografias relevantes do tema e análise documental. As fontes de dados 

primários, que envolve os registros burocráticos, foram exploradas respectivamente 

através de análise de documentos. As fontes secundárias foram abordadas pela 

revisão da literatura. 

Nos documentos constam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), relatórios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep/MEC), MEC/SESu, estudos do Conselho Federal de 

Administração (CFA) e principalmente o Projeto Pedagógico da instituição que 

compõe a unidade-caso desta pesquisa.  

 

2.2.1 Cenário do Estudo 

 

2.2.1.1 O Caso da Unidade Acadêmica FAGA  
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A Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns – FAGA foi 

criada como Autarquia Municipal pela Lei nº 1.698, de 12.01.1976, com 

funcionamento autorizado pelo Decreto Federal nº 83.465, de 21.05.1979, 

posteriormente transformada em Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns – 

AESGA, pela Lei Municipal nº 20174, de 23.08.1985, sendo também regida pela Lei 

Municipal nº 2.692, de 06.11.1993. Hoje, a FAGA é uma Instituição de Ensino 

Superior, mantida por esta AESGA e integrante do Sistema de Ensino do Estado de 

Pernambuco, vinculada ao Conselho Estadual de Educação – CEE.  

A Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns – FAGA, é uma 

Instituição de Ensino Superior voltada para a formação de profissionais para 

atuarem nos diversos setores da sociedade, sobretudo na administração de 

instituições públicas e privadas. Com uma formação baseada nos princípios ético-

morais, a FAGA procura preparar profissionais para o mercado com uma visão 

holística e humana, capazes de interagir com o meio em que vivem, contribuindo 

para o desenvolvimento da região e do nosso país. Nessa perspectiva, a FAGA tem 

os seguintes objetivos: 

 Ministrar o ensino de nível superior no âmbito de suas atividades e constituir-

se em centro de difusão cultural; 

 Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento que vierem a atuar, 

aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, em particular a nordestina, 

desenvolvendo ações para sua formação continuada; 

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos, numa estrutura intelectual sistematizadora, 

agregando-se conhecimentos de cada geração; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, simulando 

resoluções práticas e eficazes para os mesmos, em particular os nacionais e 

regionais; 

 Oferecer e prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
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esta uma relação de reciprocidade; 

 Promover a extensão, aberta a participação da comunidade, visando à 

difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e pesquisa científica e 

tecnológica, gerada na instituição; e 

 Graduar e pós-graduar na área de ciências da Administração, em suas linhas 

de formação e áreas afins. 

 
Missão da FAGA 

 

Proporcionar o desenvolvimento de cidadãos com conhecimentos 

técnicos, visão empreendedora e formação ético-humanística, capazes de enfrentar 

desafios e atender as demandas da sociedade. 

 

A lei de Diretrizes e bases da educação Nacional de n. 9.394/96, de 20 de 

dezembro, marca uma nova etapa da educação em nosso país.  

O curso de Administração, para melhor atender a demanda de mercado, 

deve proporcionar o desenvolvimento de cidadãos que detenham conhecimentos 

técnicos, aliados à formação ético-humanística, tornando-os capazes de enfrentar os 

desafios apresentados na era global. 

O ensino superior oferecido por esta Instituição torna-se referência na 

região do Agreste pernambucano por atender essa nova realidade, visando à 

capacitação dos nossos alunos para o mercado, que atuarão em consonância com o 

mesmo, acolhendo a diversidade da época, facilitando o exercício da profissão de 

maneira enriquecedora e culturalmente aprimorado para a prática investigativa na 

execução de novos projetos de desenvolvimento sustentável.  

Embora a mentalidade e os processos administrativos sejam universais, 

cada ramo de negócio e cada mercado possuem características específicas. Um 

administrador com formação holística, precisa agregar novos conhecimentos, o que 

vai facilitar o seu sucesso e o tornar pró-ativo no mundo dos negócios exigido pelo 

fenômeno da globalização que afeta não só as grandes e médias cidades, mas 

também nossa região, onde concentramos maior numero de estudantes do ensino 

secundário e médio, oriundo dos 21 municípios que compõe a área do Agreste 

Meridional.  
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Garanhuns, por sua beleza e diversidade no comércio e indústria, 

respaldada pelas oportunidades de emprego, concentra ainda o maior número de 

escolas de ensino formal, seis faculdades, além de escolas profissionalizantes e 

cursinhos, o que faz da cidade pólo educacional pela demanda de alunos oriundos 

destes municípios, possibilitando assim a escolha e realização de um curso 

universitário mais próximo do seu domicílio e com maior comodidade (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FAGA).  

O mercado, instituições públicas e privadas não mais precisam do 

administrador, mais exige deste que atue nos mais diversos ramos mostrando suas 

habilidades e pondo em prática suas competências no cotidiano das organizações. 

Daí a preparação dos acadêmicos dentro da formação empreendedora, objetivando 

deixá-los mais competitivos e consequentemente abrindo novos nichos de mercado 

em nossa região. Somos conhecedores que quanto maior for o nível de 

especialidade, maiores serão as chances de ser absorvido do mercado de trabalho 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FAGA). 

Para suprir adequadamente suas funções, a FAGA utiliza as informações 

sinalizadoras dos agentes de transformação do mercado regional para acelerar o 

processo de mudanças e adequações institucionais, buscando adaptar normas e leis 

à realidade mutante da sociedade. Assim, necessita contar com dois instrumentos 

que interagem e se complementam: a LDB e suas legislações complementares 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FAGA).  

 

O Perfil do Profissional Pretendido 

 

Articulador. Esta é a expressão que sintetiza todas as demais utilizadas para definir 

a identidade do Administrador. Pode-se defini-lo idealmente como um profissional 

com visão sistêmica da organização para promover ações internas criando sinergia 

entre pessoas e recursos disponíveis e gerando processos eficazes. Em outras 

profissões não há, especificamente, essa marca. Nenhuma outra é formada com 

esse foco (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FAGA).  

A fim de se tornar um bom profissional de Administração o candidato deve 

apresentar certas características de ordem intelectual e de personalidade. Para 

compreender o comportamento dos indivíduos, é relevante para este profissional, 
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que deverá atuar em equipes multiprofissionais, lidar com conflitos no ambiente das 

organizações e utilizar eficientemente sua capacidade perceptiva para lidar com 

situações adversas (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – 

FAGA).  

O raciocínio verbal, ou seja, capacidade de compreender e raciocinar 

através de idéias manifestas por palavras, é também um requisito de grande 

importância para o profissional que a FAGA pretende formar, pois este, 

frequentemente terá que elaborar planejamentos e relatórios de atividades ou 

manter contatos com clientes e profissionais de alta gerência (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FAGA). 

Quanto às características de personalidade, pela relevância que 

apresentam para o exercício das atividades do profissional, deverão ser levados a 

desenvolver a iniciativa, os dinamismos e poder de decisão, devendo estar sempre 

atento às possibilidades de exploração e aproveitamento de recursos potenciais em 

um mercado globalizado (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO – FAGA). 

A sociabilidade e a liderança constituem-se, também, em fatores que 

concorrem para o bom desempenho, considerando-se que o profissional de 

administração poderá ocupar cargos de chefia. Desta forma deverá demonstrar 

grande capacidade de interagir com as pessoas que constituem o seu grupo, criando 

um clima harmonioso de trabalho (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO – FAGA).  

 

O Mercado de Trabalho 

 

Em era global, onde a competitividade em todos os segmentos de 

mercado torna-se mais sofisticados, exigentes, e consequentemente consumidores 

mais voláteis e imprevisíveis, cabe às Instituições de Ensino Superior estar além de 

todas as exigências, para assim, e em tempo hábil atender a essas exigências, 

colocando no mercado profissionais capazes de atender a todas as expectativas, 

demonstrando assim uma capacidade de reação (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FAGA).  
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Em todo Brasil, e em particular em nosso estado, que possui elevada 

participação da indústria e serviços em sua economia e desempenha um papel de 

pólo regional de desenvolvimento econômico e social, o mercado de Administração 

demanda de um grande número de profissionais e competência comprovada na 

área, para assumir a administração das empresas. Neste sentido, o profissional que 

a FAGA se propõe a formar estará preparado para tornar-se um empreendedor, bem 

como, para atuar junto às empresas, suprindo assim suas necessidades no setor 

administrativo (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – 

FAGA). 

 

2.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Segundo Bogdan e Taylor (1975), et al  Vergara (2007), pode-se falar em 

duas principais escolas de pensamento no cenário da ciência social: a positivista e a 

fenomenologia, as quais apresentam pontos de vista próprios e levam à escolha de 

diferentes metodologias de pesquisa. Para o fenomenologista, a principal 

preocupação é entender o comportamento humano, a partir da própria pessoa. 

Nesse sentido procura examinar como o mundo é vivido e considera a realidade 

como aquilo que as pessoas imaginam que sejam. 

Em função da natureza do estudo e da visão de mundo com o qual a 

autora deste estudo se identifica, a escolha se volta para uma abordagem 

fenomenológica, a qual privilegia procedimentos qualitativos. 

À análise dos dados, mesmo com a utilização de dados quantitativos, foi 

desenvolvida na forma qualitativa. Yin (2005) apresenta duas estratégias gerais de 

condução dos trabalhos: baseando-se em proposições teóricas e desenvolvendo 

uma descrição de caso. O presente estudo foi desenvolvido através da análise de 

dados preferencialmente na segunda forma. Apesar de a primeira opção ser 

preferível nos estudos de casos, desenvolver uma descrição é uma alternativa 

importante quando há falta de proposições teóricas, a exemplo do 

empreendedorismo.  

De acordo com os objetivos estabelecidos para este estudo, foram 

elencadas as competências empreendedoras e suas dimensões. Além disto, uma 
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competência não contemplada na literatura – Competências Normativas – foi 

descoberta. 

Após a codificação e ordenação de todos os dados, foi realizada uma 

análise de freqüência representativa do número de vezes que determinado código 

foi mencionado, em todos os conteúdos curriculares das disciplinas constantes na 

matriz curricular de 2006/02 e nos conteúdos curriculares, relativos a dois períodos, 

da matriz curricular de 2010/1, que está em fase de implantação, todos constantes 

nos anexos. Caso um conteúdo curricular não se adequasse a nenhuma categoria, 

foi classificado como não categorizado, para, posteriormente, ser analisado.  

O procedimento para análise da freqüência representativa das 

competências foi através do estudo dos conteúdos constantes no planejamento de 

aula, não se resumindo apenas a análise das ementas. Fato que remete a afirmação 

de que o estudo foi realizado de forma minuciosa, objetivando obter um quadro real 

da situação em estudo.  

Os conteúdos curriculares analisados foram, na sua maioria, ajustados ás 

sete dimensões e, três deles (Ter conhecimentos sobre os diversos tipos de 

empresas; Diferenciar o que seja patente e marca e Utilizar-se do Código de Defesa 

do Consumidor) compuseram uma nova categoria, denominada de Competências 

Normativa, por ser essencial que o empreendedor obtenha esses conhecimentos 

para um relacionamento eficiente entre os stakeroldes, bem como nas transações 

operacionais e comerciais, sejam em nível de exportação, seja no nível de 

importação.    

As tabelas de frequência que serão apresentadas na análise dos 

resultados obtidos nas análises de frequência das competências empreendedoras 

da matriz curricular de 2006/1, incluem menções extraídas da análise, de acordo 

com o aparecimento e relevância, num total de 1.131 citações, enquanto que a 

análise efetuada na matriz curricular de 2010/1, conforme citado acima, se encontra 

em implantação, apresenta um total de 439 citações.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

3.1 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 

 

A formação de novos empreendedores é possível por meio do 

desenvolvimento de suas competências, como afirmam Vieira et al (2003), que 

podem ser de nível individual, grupal ou organizacional. As competências podem ser 

definidas como a habilidade de unir e combinar os elementos necessários ao 

empreendimento de determinada ação baseada em um resultado pretendido. 

(RUAS; ANTONELLO; BOFF, 2005). 

A análise da competência, sob a perspectiva de Feuerschütte e Alperstedt 

(2008), remete à associação entre competência e o processo de aprendizagem, isto 

é, à idéia de que a ela se expressa na ação em determinado contexto e sob a égide 

de conhecimentos e experiências que se acumulam e potencializam os recursos dos 

indivíduos. Por outro lado, Salazar e Oliveira (2003) conceituam as competências 

empreendedoras como sendo uma função das capacidades diferenciadoras, (p.ex: 

relações de negócios, conhecimento do negócio, qualidade e inovação) e estratégias 

operacionais na gestão empresarial. 

A competência empreendedora deve estar alinhada ao saber fazer, ao 

saber ser e ao saber relacionar-se (agir com o outro) de modo a tornar possível a 

reflexão sobre quais os rumos necessários para o novo dirigente orientar-se em 

meio a turbulências presentes no ambiente de negócios (PAIVA JR, 2006). Portanto, 

as Instituições de Ensino Superior, principalmente as que ministram o curso de 

Administração, podem incrementar sua matriz curricular e conteúdos curriculares no 

processo de formação do empreendedor ao proporcionarem condições para o 

desenvolvimento de suas competências. 

 

Tabela 7: Áreas de Competências e Definições dos Comportamentos 
 

Cód. Dimensões da Competência Definições 

10 Competências de Oportunidade 
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101 Identificar as oportunidades de 

negócios a partir de experiências 

prévias.  

Identificar lacunas de mercado não 

atendidas, por meio de 

relacionamentos, operações de 

negócios e mudanças ambientais. 

102 Avaliar os espaços de mercado não 

atendidos 

Avaliar tendências e mudanças de 

mercado e da concorrência. 

103 Pesquisar oportunidades por meio 

dos esforços de marketing 

Desenvolver pesquisas de mercado e 

sistemas de inteligência de marketing 

para detectar oportunidades. 

104 Identificar sinergia com parceiros Identificar otimização de esforços com 

parceiros 

11 Competências de Relacionamento 

111 Construir e manter redes de 

relacionamentos com stakeholders 

Construir e manter relacionamentos 

de confiança e credibilidade junto a 

clientes, fornecedores, intermediários, 

colaboradores internos e acionistas. 

112 Utilizar-se dos relacionamentos  

1121 Utilizar-se das redes de 

relacionamentos construídas com 

stakeholders 

Utilizar-se das redes para adquirir e 

fortalecer as oportunidades e para 

obter recursos e capacidades. 

1122 Negociar com os parceiros de 

negócios 

Jogar de forma “ganha-ganha” para  

fortalecer a confiança e credibilidade 

na rede. 

1123 Recorrer às relações pessoais Recorrer a pessoas e grupos de 

referência oriundos do cotidiano 

secular a favor da prática profissional. 

12 Competências Conceituais 

121 Raciocinar de forma criativa  

1211 Pensar intuitivamente Observar, analisar e avaliar de forma 

subjetiva.  

1212 Ver por um ângulo diferente Analisar os caminhos alternativos e 

alcançar melhores soluções. 

122 Inovar Diferenciar-se em mercados produtos 

e tecnologias. 

123 Lidar com o risco  

1231 Avaliar os riscos Avaliar situações duvidosas. 

1232 Assumir os riscos Tomar decisão em situações de 

incerteza. 

124 Ter vocação Demonstrar talento empreendedor. 

125 Ter autonomia Agir de forma livre de modo a manter 

o autocontrole. 

126 Ter sensibilidade e vontade de Teorizar a prática cotidiana. 
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aprender 

13 Competências Administrativas 

131 Planejar Elaborar ordenadamente as ações 

futuras. 

132 Organizar  

1321 Alocar recursos eficientemente Distribuir os recursos de forma 

racional e criativa. 

1322 Utilizar recursos e capacidades 

que gerem resultados. 

Alcançar eficácia satisfatória com os 

recursos e capacidades disponíveis. 

1323 Atender de pronto ao cliente. Diligências na satisfação de 

necessidades do cliente. 

1324 Sem ágil em tomada de decisão. Tomar decisões rápidas e criativas. 

133 Liderar   

1331 Ter liderança sobre a equipe Conduzir os colaboradores internos. 

1332 Gerenciar conflitos entre os 

empregados 

Alinhar interesses funcionais 

antagônicos. 

1333 Promover o consenso entre os 

parceiros no processo de tomada 

de decisão 

Orquestrar a atuação dos parceiros 

conforme os objetivos estratégicos. 

1334 Motivar a equipe Gerar estímulos que dinamizem o 

empenho dos talentos internos. 

1335 Delegar tarefas  Descentralizar e monitorar 

responsabilidades para colaboradores 

capacitados. 

134 Controlar  Normatizar, estabelecer recompensas 

e sanções e monitorar as desviações. 

135 Atuar mercadologicamente   

1351 Comunicar-se eficazmente interna 

e externamente 

Transmitir mensagens curtas e 

informativas. 

1352 Expor-se com habilidade junto à 

mídia 

Incrementar a imagem publicitária da 

empresa sem ônus financeiro.  

1353 Vender eficazmente Alcançar receitas financeiras por meio 

da comercialização dos serviços. 

1354 Atribuir valor ao seu 

produto/negócio 

Avaliar os atributos do produto de 

forma eficiente. 

14 Competências Estratégicas 

141 Planejar estrategicamente  

1411 Ter visão abrangente Ter compreensão de cenários ampla 

e de longo prazo. 

1412 Estabelecer e avaliar objetivos Estabelecer objetivos realísticos e 

viáveis. 

1413 Ter intencionalidade para a ação. Predisposição para atuação 
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empreendedora. 

142 Posicionar o produto/negócio no 

mercado. 

 

1421 Definir e avaliar posicionamento Identificar e avaliar a posição 

competitiva da imagem de marca 

junto ao público-alvo. 

1422 Estabelecer o posicionamento Saber adequar estratégias de 

posicionamento adequadas. 

1423 Gerar sua identidade corporativa 

a partir de suas características 

Desenvolver estratégias de identidade 

corporativa com base nos valores e 

crenças pessoais. 

1424 Ter agressividade competitiva Viabilizar posição vantajosa da 

empresa frente aos rivais. 

143 Gerir estrategicamente  

1431 Realizar mudanças estratégicas em 

ambientes adversos 

Gerar respostas estratégicas a 

mudanças ambientais e condições 

hostis de mercado. 

1432 Executar metas estabelecidas Capacidade de implementar ações 

programadas e não-programadas em 

função das metas. 

1433 Utilizar táticas Usar táticas frente a clientes e 

concorrentes. 

1434 Orçar a implementação das 

estratégias 

Estimar a viabilidade financeira da 

implementação da estratégia. 

1435 Controlar os resultados das 

estratégias 

Monitorar os resultados da 

implementação da estratégia. 

15 Competências de comprometimento 

151 Comprometimento com o negócio  

1511 Manter o comprometimento em 
relação ao negócio 

Manter o compromisso com o negócio 
mesmo em situações de crise.  

1512 Comprometer-se com os objetivos 
de longo prazo 

Manter o compromisso com objetivos 
de longo prazo mais que com os de 
curto prazo. 

1513 Dedicar-se ao trabalho Trabalhar arduamente pela empresa. 

1514 Comprometer-se com a equipe Ser responsável pela atuação dos 
empregados. 

152 Comprometimento pessoal  

1521 Comprometer-se com suas 
crenças e valores 

Comprometer-se como cumprimento 
de ações compatíveis com as crenças 
e valores pessoais. 

1522 Comprometer-se com objetivos 
pessoais 

Comprometer-se com os próprios 
interesses em termos de vida 
pessoal. 

1523 Recomeçar após fracassos Disposição para reiniciar a atividade 
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mesmo após situações de insucesso. 

16 Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 

161 Dar vazão ao stress Desenvolver atividades alheias ao 
cotidiano da empresa. 

162 Ter uma compreensão 
lúdica/prazerosa do trabalho 

Compreender a rotina das atividades 
de forma bem humorada e como 
sendo um jogo desafiante. 

17 Competências normativas 

171 Ter conhecimento sobre os diversos 
tipos de empresas 

Identificar os tipos de formação e 
estrutura para montagem do próprio 
negócio. 

172 Diferenciar o que seja patente e 
marca. 

Conhecer os procedimentos para 
registro e proteção. 

173 Utilizar-se do Código de Defesa do 
Consumidor 

Desenvolver estudos sobre relação 
de consumo, propaganda, contratos e 
atuação da empresa. 

Fonte: Baseado em Paiva Jr., Leão e Mello (2003) 
 

 

3.2 ANÁLISE DA MATRIZ E CONTEÚDOS CURRICULARES DO ANO DE 2006 

 

Os resultados serão apresentados visando substanciar a resposta para a 

pergunta do estudo. Em princípio será apresentada uma visão geral dos resultados 

de todas as áreas de competências e, em seguida, uma análise de cada uma das 

áreas. 

As tabelas de frequência das competências empreendedoras, baseadas 

nas competências constantes na Tabela 7, que são apresentadas na análise dos 

resultados incluem menções extraídas da análise da matriz curricular e conteúdos 

curriculares, em anexo, de acordo com o aparecimento e relevância, num total de 

1.131 citações.  

 

Áreas de Competências  

 

Ao pressupor que as competências são essenciais para a formação do 

profissional de administração, com perfil empreendedor, demonstradas através da 

análise de freqüência em que são exploradas pelos conteúdos curriculares 

ministrados na IES, conforme matriz curricular e conteúdos anexos, elas constituem 

o foco de reflexão deste estudo. Com base nos estudos de Paiva Jr (2007) as 
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competências foram categorizadas em sete áreas distintas de comportamento, quais 

sejam: a competência de oportunidade, de relacionamento, conceituais, 

administrativas, estratégicas, de comprometimento e de equilíbrio trabalho/vida 

pessoal. Além disso, também uma revisão acerca da competência normativa foi 

realizada, tendo em vista que, como será exposta nos resultados da pesquisa, esta 

categoria emergiu na análise dos dados deste estudo. 

Conforme a Tabela 8, a área de competência que emerge com maior 

destaque é a administrativa, reforçando a idéia de que o curso está direcionando 

maiores esforços na formação de gestores.  

A área de competências estratégicas apresentou uma relevante 

participação na análise, fato que demonstra uma forte ligação na complementação 

da formação profissional.  

As competências conceituais, de comprometimento, de relacionamento e 

de oportunidade são exploradas nos conteúdos curriculares com uma freqüência 

relativa, denotando ser um complemento das competências administrativas e 

estratégicas, que nortearão as ações dos gestores para manterem o negócio 

competitivo.  

A competência de capacidade de equilíbrio entre as atividades do 

trabalho e a vida pessoal apresenta uma baixa exploração dos conteúdos, fato que 

demonstra a necessidade de maior inserção de conhecimentos sobre as questões 

psicológicas e sociais do empreendedor, que irão proporcionar uma repercussão 

positiva na vitalidade da organização.    

A área de competências normativas evidencia que há pouca exploração 

dos conhecimentos das normas legais e regulamentadoras que regem o direito 

empresarial, fato que demonstra uma deficiência para a formação de 

empreendedores que tem como uma das características o espírito inovador, 

agregado com sua capacidade de assumir riscos e a capacidade de detectar novos 

nichos de mercado. 

 

Tabela 8: Incidência das Áreas de Competência – Matriz 2006/2 

Código Classificação Freq. % 

10 Competências de oportunidade 77 6,8 

11 Competências de relacionamento 98 8,7 

12 Competências conceituais 182 16,1 
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13 Competências administrativas 355 31,4 

14 Competências estratégicas 255 22,5 

15 Competências de comprometimento 117 10,3 

16 Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 28 2,5 

17 Competências normativas 19 1,7 

 Total 1131 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 

Competências de Oportunidade 
 

O reconhecimento de oportunidades de negócio pode ser amplamente 

dividido em três conglomerados: identificação, avaliação e busca de oportunidade de 

mercado. Tais aglomerados sugerem que um empreendedor deve estar apto a 

identificar os cenários favoráveis aos objetivos organizacionais e atuar sobre as 

potenciais chances de negócios por meio da sua avaliação, de modo a transforma-

las em situações positivas (PAIVA JR, 2007). 

Quanto às competências de oportunidade, a Tabela 9 aponta que a 

dimensão mais explorada nessa área é a identificação de oportunidades de 

negócios a partir de experiências prévias, o que apresenta uma sinergia positiva 

com o tipo de profissional que a IES quer preparar para o mercado. Também, nessa 

área, outra dimensão de grande relevância se destaca que é identificar a sinergia 

com parceiros, pois para a prática da formação empreendedora torna-se necessário 

um processo dialógico e reflexivo que contribua para construção de ações 

compartilháveis. As dimensões avaliar os espaços de mercado não atendidos e 

pesquisar oportunidades por meio dos esforços de marketing é tratado de forma 

igualitária, uma vez que o empreendedor, para detectar uma oportunidade de 

negócio, tem que considerar o mercado de atuação e para tal usa as pesquisas 

realizadas através dos esforços de marketing para identificar nicho de mercado e 

atingir um público alvo desfavorecido. 

Vale ressaltar que dentre as características do perfil do empreendedor, a 

capacidade de detectar uma oportunidade de negócio merece destaque. Para tanto 

precisa de um bom apoio de marketing e uma boa visão de mercado. O 

acompanhamento das mudanças ambientais irá permitir a possibilidade de identificar 

lacunas de mercado não atendidas, por meio dos relacionamentos e de operações 

de negócios. O aperfeiçoamento dessas capacidades auxilia o empreendedor a 
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perceber e dinamizar as oportunidades que vão emergindo do âmago de sua esfera 

social (Paiva Jr, 2004).    

 

Tabela 9: Incidência das Competências de Oportunidade – Matriz 2006/2 

Código Classificação Freq. % 

101 Identificar as oportunidades de negócios a partir de 
experiências prévias 

 
21 

 
27,3 

102 Avaliar os espaços de mercado não atendido  18 23,4 

103 Pesquisar oportunidades por meio dos esforços de 
marketing  

18 23,4 

104 Identificar sinergia com parceiros 20 25,9 

 Total 77 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 

Competências de Relacionamento 
 
 

A interação na rede de negócios constitui componente primordial da 

atividade empreendedora, condição que reforça a natureza coletiva do 

empreendedorismo (Paiva Jr, 2009). A relacionalidade acessa o compartilhamento 

de idéias e ações, além de potencializar o desenvolvimento de competências 

empreendedoras geradoras de ganhos mútuos (ALMEIDA E FERNANDES, 2006). A 

competência relacional pode levar o empreendedor a compor articulações de 

alianças que auxiliam no cumprimento satisfatório dos pactos estratégicos e a propor 

soluções criativas a baixo custo (Paiva Jr, 2004). 

A preocupação com o relacionamento em rede (networking), reconhecido 

como fundamental para o desenvolvimento profissional, expande-se gradativamente 

para o cotidiano das pessoas como prática inexorável de sobrevivência num saber-

fazer relacional (netliving) (Minarelli, 2001).  

Analisando-se as competências de relacionamento (Tabela 10), o 

direcionamento para utilização das redes de relacionamento aparece como a mais 

importante, com enfoque maior para recorrer às relações pessoais, seguido pela 

orientação de como utilizar-se das redes de relacionamentos construídas com os 

stakeholders. Ainda nesta categoria, aparece à dimensão negociar com os parceiros 

de negócios como sendo a menos explorado, o que caracteriza a necessidade de 
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uma inserção maior de conhecimentos sobre a arte de negociar, pois a capacidade 

de negociar com os stakeholders irá fortalecer os laços de confiança e credibilidade.     

Vale salientar que para o empreendedor é relevante que se mantenha 

uma boa rede de relacionamento, pois lhe favorecerá a capacidade de criação e 

fortalecimento de uma imagem de confiança e boa reputação, o que proporcionará 

parâmetros de avaliação dos processos operacionais objetivando adequar os 

objetivos organizacionais para a situação atual, bem como, traçar novas ações 

estratégicas para cumprimento dos objetivos propostos.  

 

Tabela 10: Incidência das Competências de Relacionamento – Matriz 

2006/2 

Código Classificação Freq. % 

111 Construir e manter redes de relacionamento com 
stakeholders 

25 25,5 

112 Utilizar-se dos relacionamentos 73 74,5 

1121   Utilizar-se das redes de relacionamentos construídas 
com stakeholders 

(24) (24,5) 

1122   Negociar com os parceiros de negócios  (23) (23,5) 

1123   Recorrer às relações pessoais (26) (26,5) 

 Total 98 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências Conceituais 
 

O empreendedor que atua em uma economia globalizada, com mudanças 

constantes no cenário de atuação, deve estar sempre disposto a aprender, 

principalmente com suas falhas e insucessos, e compartilhar conhecimentos, fato 

sinalizado conceitualmente por Kets de Vries (1995).  

Ao ponderar que os empreendedores são hábeis observadores tanto das 

oportunidades do ambiente externo quanto dos aspectos internos da organização, 

cabe reconhecer que eles driblam etapas normais do processo decisório e 

desenvolvem ações velozes e intuitivas (LUMPKIN; DESS, 1996; MAN; LAU, 2000). 

Paralelamente, são capazes de perceber situações por ângulos diferentes ou de 

forma positiva, de modo a encontrar alternativas para a mesma questão: quando as 

outras pessoas estão vendo o mercado saturado, esses indivíduos podem descobrir 

nichos para penetrar nesse mercado e se adaptar a novas situações. Um 
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empreendedor eficiente dever ter capacidade de avaliar situações de risco que 

surgem em decorrência de suas ações em qualquer dos ambientes (PAIVA JR, 

2007). 

A Tabela 11 demonstra as competências conceituais.  A capacidade de 

raciocinar de forma criativa e de lidar como risco são mais exploradas pelos 

conteúdos curriculares, o que constitui elementos fortalecedores na formação de 

empreendedores, pois são dimensões que se interagem no processo decisivo do 

empreender.  

A competência de raciocínio de forma criativa evidencia a prevalência do 

pensamento subjetivo no âmbito de reflexão e atuação do empreendedor, o que 

realça a importância dos componentes da criatividade e independência de 

pensamento.   

A competência de lidar com risco apresenta as dimensões avaliar e 

assumir riscos de forma homogenia, ou seja, os conhecimentos são passados 

considerando-se que em ambientes de incertezas o empreendedor tem que saber 

avaliar e assumir os riscos.  

O direcionamento dos conhecimentos para se ter sensibilidade e vontade 

de aprender vem complementar as competências raciocinar de forma criativa e lidar 

com o risco. As competências ter vocação e inovar são exploradas na mesma 

proporção, onde estão relacionadas com os componentes da criatividade e 

independência de pensamento, por serem fatores catalisadores de desempenho do 

empreendedor, pois proporcionam a expansão do seu estado de reflexão, 

monitorada pelo compartilhamento de ações com os interagentes da sua rede social. 

A reflexão auxilia esse ator a dirigir-se no esforço da relacionalidade, de modo a 

fazer com que dê novo significado continuamente ao seu pensar e agir no plano de 

interação social (Paiva Jr, 2004). 

 

Tabela 11: Incidência das Competências Conceituais – Matriz 2006/2 

Código Classificação Freq. % 

121 Raciocinar de forma criativa 56 30,8 

1211    Pensar intuitivamente (28,0) (15,4) 

1212    Ver por um ângulo diferente (28,0) (15,4) 

122 Inovar 20 11,0 

123 Lidar com o risco 49 26,9 

1231    Avaliar riscos (24) (13,2) 
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1232    Assumir riscos (25) (13,7) 

124 Ter vocação 20 11,0 

125 Ter autonomia 16 8,8 

126 Ter sensibilidade e vontade de aprender 21 11,5 

 Total 182 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências Administrativas 

 

A competência administrativa se refere à eficiente alocação de talentos, 

recursos físicos, financeiros e tecnológicos. Esse processo se desdobra em 

mecanismos de planejamento, organização, comando, motivação, delegação e 

controle (MAN; LAU, 2000). 

Conforme a Tabela 12, referente às competências administrativas, 

evidencia-se um enfoque no direcionamento dos conhecimentos para as 

competências organizar, liderar e atuar mercadologicamente como fatores 

relevantes para o comportamento do empreendedor, fato que reafirma a proposição 

de Birley e Mazuka (2000) quanto ao reconhecimento da capacidade de alocação de 

recursos físicos e dos talentos, como necessários ao crescimento da organização. 

Assim, o empreendedor tenta maximizar a criação de valor ao minimizar o conjunto 

de recursos disponíveis, o que implica aceitação de maiores riscos (PAIVA JR, 

2007).  

 A liderança é a competência mais evidenciada com perfil voltado para 

promover o consenso entre os parceiros no processo de tomada de decisão, motivar 

a equipe e delegar tarefas. A competência atuar mercadologicamente aparece como 

a segunda, com os conhecimentos direcionados para comunicar-se eficazmente 

interna e externamente, sendo seguida pela competência vender eficazmente, 

atribuir valor ao produto/negócio e expor-se com habilidade junto a mídia.  

O enfoque dado às competências planejar e controlar carece de uma 

maior inserção de conhecimentos, pois são dimensões de suma importância para 

auxiliar o processo de tomada de decisão, uma vez que a competência 

administrativa se refere à eficiente alocação de talentos, recursos físicos, financeiros 

e tecnológicos.  
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O planejamento pode ser visto como (a) a determinação da direção a ser 

seguida para se alcançar um resultado desejado ou como (b)a determinação 

consciente de cursos e ações, isto é, dos rumos. Ele engloba decisões, com base 

em objetivos, em fatos e na estimativa do que ocorreria em cada alternativa.  Para o 

autor o controle é uma função administrativa que consiste em medir e corrigir o 

desempenho de subordinados para assegurar que os objetivos e metas da empresa 

sejam atingidos e os planos formulados para alcançá-los sejam realizados. 

LACOMBE (2006). 

 

Tabela 12: Incidência das Competências Administrativas – Matriz 

2006/2 

Código Classificação Freq. % 

131 Planejar 39 11,0 

132 Organizar 93 26,2 

1321 Alocar recursos eficientemente (19) (5,4) 

1322 Utilizar recursos e capacidades que gerem resultados (26) (7,3) 

1323 Atender de pronto ao cliente (22) (6,2) 

1324 Ser ágil na tomada de decisão (26) (7,3) 

133 Liderar 99 27,9 

1331 Ter liderança sobre a equipe (17) (4,8) 

1332 Gerenciar conflitos entre os empregados (17) (4,8) 

1333 Promover o consenso entre os parceiros no processo de 
tomada de decisão 

(27) (7,6) 

1334 Motivar a equipe (20) (5,6) 

1335 Delegar tarefas  (18) (5,1) 

134 Controlar 27 7,6 

135 Atuar mercadologicamente 97 27,3 

1351 Comunicar-se eficazmente interna e externamente (33) (9,3) 

1352 Expor-se com habilidade junto à mídia (19) (5,3) 

1353 Vender eficazmente (24) (6,8) 

1354 Atribuir valor ao seu produto/negócio (21) (5,9) 

 Total 255 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências Estratégicas 

 

A gestão estratégica é a forma pela qual a organização “dá vida” ao 

planejamento estratégico, ou seja, é através da gestão estratégica que a 
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organização executa sua estratégia, gerando, se necessário, revisões e 

realinhamentos para que a visão de futuro seja alcançada. 

Para Costa (2007), gestão estratégica  

é conceituada como o processo sistemático, planejado, 

gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança 

da alta administração da instituição, envolvendo e 

comprometendo todos os gerentes responsáveis e 

colaboradores da organização. 

Ainda, segundo o autor, a gestão estratégica  

tem por finalidade assegurar o crescimento, a 

continuidade e a sobrevivência da instituição por meio da 

contínua adequação de sua estratégia, de sua 

capacitação e de sua estrutura, possibilitando-lhe 

enfrentar e antecipar-se às mudanças observadas ou 

previsíveis no seu ambiente externo. 

A tabela 13, de competências estratégicas, ressalta a dimensão gerir 

estrategicamente como a mais explorada, apresentando um relativo equilíbrio entre 

suas categorias, com uma ênfase maior no item utilizar táticas, onde são 

considerados os clientes e os concorrentes, aspectos essenciais para um processo 

operacional eficiente. O estratégico é o incerto, sobre o qual se quer antecipar. É a 

mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global visando atingir 

objetivos definidos previamente, portanto, é uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer o caminho a ser seguido pela empresa, visando elevar o grau de 

interações com os ambientes internos e externos. 

Na dimensão posicionar o produto/negócio no mercado, os 

conhecimentos são focados com mais freqüência na categoria ter agressividade 

competitiva. Nas categorias definir e avaliar posicionamento, estabelecer o 

posicionamento e gerar uma identidade corporativa a partir de suas características, 

os conhecimentos são transmitidos de forma relativamente igualitária.  

Adotar uma posição competitiva é fator determinante para sustentação e 

crescimento de uma organização, podendo situá-la abaixo ou acima da média do 

seu setor de atuação. A base de sustentação, que irá manter o empreendedor em 

um destaque superior, está exatamente na criação e sustentação de uma vantagem 
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competitiva que torna a organização realmente diferente de seus competidores. O 

esforço de posicionamento confirma a concepção de Lodish et al.(2002) de que a 

busca do posicionamento representa uma interface valiosa de empreendedorismo e 

marketing e repercute na exploração de novas oportunidades. 

A dimensão planejar estrategicamente ressalta um relativo equilíbrio na 

condução dos conhecimentos entre as categorias. É importante que os objetivos 

sejam estabelecidos e avaliados de forma clara e coerentes com a missão, visão e 

valores organizacionais. Para tanto torna necessário um conhecimento prévio das 

variáveis ambientais interna e externamente que poderão influenciar, de forma 

positiva ou negativa, as ações estratégicas.  O planejamento estratégico é o 

processo pelo qual acontecimentos futuros serão antecipados de maneira que ações 

sejam implementadas para atingir os objetivos organizacionais. Se bem executado, 

ajudará o empreendimento a concretizar sua visão, corrigir rumos e encontrar 

oportunidades (ANGELONI, 2008). 

Mudanças estratégicas são necessárias para encarar as transformações 

ambientais, ou para adotar táticas para enfrentar os concorrentes. Eles também são 

responsáveis por estimação da viabilidade financeira de mecanismos de controle 

dos seus resultados (PAIVA JR, 2007). 

 

Tabela 13: Incidência das Competências Estratégicas – Matriz 2006/2 

Código Classificação Freq. % 

141 Planejar estrategicamente 63 24,7 

1411 Ter visão abrangente (21) (8,2) 

1412 Estabelecer e avaliar objetivos (22) (8,7) 

1413 Ter intencionalidade para a ação (23) (7,8) 

142 Posicionar o negócio/produto no mercado 76 29,8 

1421 Definir e avaliar posicionamento (18) (7,1) 

1422 Estabelecer o posicionamento (18) (7,1) 

1423 Gerar uma identidade corporativa a partir de suas 
características 

(17) (6,6) 

1424 Ter agressividade competitiva (23) (9,0) 

143 Gerir estrategicamente 116 45,5 

1431 Realizar mudanças estratégicas em ambientes 
adversos 

23 (9,0) 

1432 Executar metas estabelecidas 21 (8,3) 

1433 Utilizar táticas 26 (10,2) 

1434 Orçar a implementação da estratégia 23 (9,0) 

1435 Controlar os resultados das estratégias 23 (9,0) 
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 Total 255 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 

Competências de Comprometimento 

 

As competências de comprometimento são as que demandam a 

habilidade de manter a dedicação do dirigente ao negócio, sobretudo em situações 

adversas. Tal compromisso pode também ser ilustrado pela devoção ao trabalho 

árduo e pelo desejo de alcançar objetivos de longo prazo em detrimento dos ganhos 

de curto prazo. Ao lado disso, deve haver a capacidade de recomeçar a atividade 

empresarial, mesmo após situações de insucesso, ou a disposição de não 

abandonar o negócio no seu período de crescimento, mesmo quando da ocorrência 

de crises setoriais (MAN; LAU, 2000). 

Muitas vezes a dedicação a atividade empresarial vincula-se a outras 

motivações, como o senso de responsabilidade com respeito à equipe ou mesmo a 

manutenção de crenças e valores pessoais. Os valores e os objetivos relacionam-se 

ao esforço de empreendimento ocorrido no passado, a aspirações de avanços no 

setor de atividade, a um senso de auto-reciclagem gerador de capacidade de 

crescimento e a forca para trabalhar continuamente em meio às dificuldades 

enfrentadas (PAIVA JR, 2007). 

A tabela 14, das competências de comprometimento, demonstra que os 

conhecimentos transmitidos pelos conteúdos curriculares são direcionados com 

mais ênfase para a dimensão comprometimento com o negócio, apresentando um 

enfoque maior para o componente manter o comprometimento em relação ao 

negócio, seguido do comprometer-se com os objetivos de longo prazo. Os 

componentes dedicar-se ao trabalho e comprometer-se com a equipe são 

evidenciados de forma relativamente igual.  

A dimensão comprometimento pessoal apresenta uma baixa frequência 

de exploração, sendo direcionados os conhecimentos com mais ênfase para o 

componente comprometer-se com suas crenças e valores. Os componentes 

comprometer-se com objetivos pessoais e recomeçar após fracassos são 

evidenciados de forma igualitária. Diante dessa constatação é perceptível a 

necessidade de uma maior inserção de conhecimentos nesses aspectos, uma vez 
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que a partir do momento que o dirigente passa para os funcionários os 

conhecimentos necessários sobre comportamentos, valores, cultura organizacional e 

sistema de liderança, os mesmos saberão distinguir o que é e o que não é 

primordial.   

 

Tabela 14: Incidência das Competências de Comprometimento – Matriz 

2006/2 

Código Classificação Freq. % 

151 Comprometimento com o negócio 79 67,5 

1511 Manter o comprometimento em relação ao negócio (23) (19,7) 

1512 Comprometer-se com os objetivos de longo prazo (21) (17,9) 

1513 Dedicar-se ao trabalho (18) (15,4) 

1514 Comprometer-se com a equipe  (17) (14,5) 

152 Comprometimento pessoal 38 32,5 

1521 Comprometer-se com suas crenças e valores (16) (13,7) 

1522 Comprometer-se com objetivos pessoais (11) (9,4) 

1523 Recomeçar após fracassos (11) (9,4) 

 Total 117 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 

Competências de Equilíbrio Trabalho/Vida Pessoal 

 

O termo Qualidade de Vida no Trabalho -QVT tem sido usado de forma 

genérica e engloba, segundo Silva e Tolfo (2001), temas como motivação, 

satisfação, condições de trabalho, gerenciamento do stress e estilos de liderança. 

Essas autoras consideram QVT como a preocupação com o bem-estar geral dos 

trabalhadores e sua saúde no desempenho de suas tarefas. 

Fatores como supervisão, condições de trabalho, pagamento, benefícios 

e projetos do cargo afetam a QTV, sendo a natureza do cargo o fator que envolve 

mais intimamente o trabalhador, já que, para a maioria das pessoas, uma boa vida 

de trabalho significa um cargo interessante, desafiador e compensador, ou seja, o 

projeto do cargo e a QTV são influenciados por fatores ambientais, organizacionais e 

comportamentais (WERTHER; DAVIS apud AYRES, 2000). 

Stress pode ser conceituado como uma combinação de reações 

fisiológicas e comportamentais que as pessoas apresentam em resposta aos 

eventos que as ameaçam ou desafiam, caracterizando-se como um processo 
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dinâmico, o qual se manifesta através de sintomas físicos, psicológicos e 

comportamentais. 

O stress pode ser desencadeado por características pessoais (fatores 

internos) ou pode se originar das várias áreas da vida de um indivíduo (fatores 

externos), tais como social, familiar e ocupacional. No que se refere particularmente 

ao stress ocupacional, constata-se que as modificações nos processos e 

organização do trabalho, além da competitividade organizacional gerada pelo 

fenômeno da globalização, vêm causando um fenômeno de instabilidade emocional 

e física nos ocupantes dos postos de trabalho, que podem, por meio de agentes 

estressantes lesivos derivados diretamente do trabalho ou por motivos deste, afetar 

a saúde do trabalhador. (VILLALOBOS apud CORRÊA; MENEZES, 2002). A partir 

desse fenômeno passou a haver uma preocupação com a qualidade de vida no 

trabalho (QTV) como forma de minimizar os efeitos negativos que o stresse causa 

para os indivíduos e as organizações. 

A tabela 15, das competências de equilíbrio trabalho e vida pessoal, 

evidencia um equilíbrio entre suas categorias, o que pode ser constatado que os 

conhecimentos são direcionados para o desenvolvimento de programas de 

gerenciamento do stresse que ensinem os funcionários a minimizar os efeitos 

negativos do stress relacionado ao trabalho, fato que irá contribuir para uma melhor 

qualidade de vida no trabalho.  

 

Tabela 15: Incidência das Competências de Equilíbrio Trabalho/Vida 

Pessoal – Matriz 2006/2 

Código Classificação Freq. % 

161 Dar vazão ao estresse 14 50,0 

162 Ter uma compreensão lúdica/prazerosa do trabalho 14 50,0 

 Total 28 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 

Competências Normativas 

 

Servem para declarar um direito, esclarecendo ou preenchendo eventual 

lacuna (omissão da lei - CLT), ou ainda, afirmando um entendimento sobre alguma 

questão legal, constituindo instrumentos jurisprudenciais. 
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Marras (2009) conceitua relações trabalhistas como: 

 

área que responde pelo planejamento e  execução de 

programas relacionados à área trabalhista-sindical, bem 

como pela prestação de assessoria a todas as áreas da 

empresa, situadas em linha staff em questões referentes 

às políticas e diretrizes no  campo das relações entre 

capital e trabalho e no correto cumprimento e 

interpretação de normas legais ligadas a esse cenário 

(CLT, leis complementares, acórdãos, convenções 

coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho e 

outros). 

A tabela 16, das Competências Normativas, evidencia uma maior ênfase 

na transmissão de conhecimentos sobre as relações trabalhistas, o que demonstra a 

preocupação da IES em formar empreendedores aptos a gerenciar o negócio, 

mantendo-se atentos as normas legais e regulamentadoras, do campo do Direito 

Empresarial.   

Em seguida percebe-se que as dimensões ter conhecimento sobre direito 

empresarial e utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor são explorados na 

mesma proporção. Fato que remete há uma necessidade de inserção de maiores 

conhecimentos, uma vez que o direito comercial constitui um dos ramos mais 

importantes do direito pelo fato de que a sociedade é notadamente uma sociedade 

de consumo. Diante desse fato é necessário que o empreendedor esteja sempre 

atualizado com as normas legais e regulamentadoras, que regem o direito 

empresarial, para inovação de mercado e/ou produtos.   

 

Tabela 16: Incidência das Competências Normativas – Matriz 2006/2 

Código Classificação Freq. % 

171 Ter conhecimento sobre Direito Empresarial 3 15,8 

    1711 Diferenciar Empresa/empresário (1) (5,3) 

    1712 Conhecer os tipos de empresas (2) (10,5) 

172 Utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor  4 21,0 

173 Ter conhecimento das relações trabalhistas 12 63,2 

 Total 19 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 
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3.3 ANÁLISE DA MATRIZ E CONTEÚDOS CURRICULARES DO ANO DE 2010 

 

Os resultados serão apresentados visando substanciar a resposta para a 

pergunta do estudo. Em princípio será apresentada uma visão geral dos resultados 

de todas as áreas de competências e, em seguida, uma análise de cada uma das 

áreas. 

As tabelas de frequência das competências empreendedoras 

apresentadas na análise dos resultados incluem menções extraídas da análise da 

matriz curricular e conteúdos curriculares, em anexo, de acordo com o aparecimento 

e relevância, num total de 439 citações.  

É importante salientar que a análise em questão refere-se à Matriz 

Curricular que está sendo reformulada, tendo entrado em vigor a partir do 1º 

semestre de 2010, sendo dessa forma analisado apenas os conteúdos curriculares 

do 1º período e do 2º período. Os demais conteúdos curriculares estão em fase de 

elaboração, observando-se as necessidades locais e peculiaridades regionais. 

 

Áreas de Competências  

 

Ao pressupor que as competências são essenciais para a formação do 

profissional de administração, com perfil empreendedor, demonstradas através da 

análise de frequência em que são exploradas pelos conteúdos curriculares 

ministrados na IES, conforme matriz curricular e conteúdos anexos, elas constituem 

o foco de reflexão deste estudo. Com base nos estudos de Paiva Jr (2007) as 

competências foram categorizadas em sete áreas distintas de comportamento, quais 

sejam: a competência de oportunidade, de relacionamento, conceituais, 

administrativas, estratégicas, de comprometimento e de equilíbrio trabalho/vida 

pessoal. Alem disso, também uma revisão acerca da competência normativa foi 

realizada, tendo em vista que, como será exposta nos resultados da pesquisa, esta 

categoria emergiu na analise dos dados deste estudo. 

De acordo com a Tabela 17, pode ser observado que a área de 

competência que surge com maior evidência é a administrativa, reforçando a idéia 

de que os conteúdos curriculares estão direcionados para a eficácia em buscar e 



P á g i n a  | 86 

 

 

 

 

alocar talentos, recursos físicos, financeiros e tecnológicos de forma eficiente, sendo 

esses conhecimentos essenciais na formação de gestores com perfil empreendedor.  

A área de competências estratégicas emerge como a segunda 

competência mais relevante na análise, fato que demonstra uma forte ligação na 

complementação da formação profissional, uma vez que o empreendedor deve ter 

visão estratégica de longo e curto prazo, bem como saber identificar as alterações 

dos cenários visando implementar estratégias que lhe permitam atingir os propósitos 

e objetivos organizacionais..  

As competências conceituais surgem logo em seguida, sendo exploradas 

nos conteúdos curriculares com uma frequência relativa, denotando ser um 

complemento das competências administrativas e estratégicas, que nortearão as 

ações dos gestores para manterem o negócio competitivo, pois ao observar o 

ambiente poderão detectar oportunidades, tanto no ambiente externo como no 

ambiente interno, avaliar os riscos e encontrar alternativas inovadoras.  

As áreas de Competências de relacionamento, de comprometimento e de 

oportunidade são exploradas nos conteúdos curriculares com uma frequência 

relativa, sendo os esforços direcionados com mais ênfase para as Competências de 

relacionamento. 

A competência de capacidade de equilíbrio entre as atividades do 

trabalho e a vida pessoal apresenta um direcionamento dos conteúdos curriculares 

de forma ineficiente, fato que demonstra a necessidade de maior inserção de 

conhecimentos sobre as questões psicológicas e sociais do empreendedor, que irão 

proporcionar uma repercussão positiva na vitalidade da organização.    

A área de competências normativas evidencia que os conhecimentos das 

normas legais e regulamentadoras que regem o direito empresarial estão sendo 

transmitidos de forma satisfatória, o que contempla a visão da empresa na formação 

de empreendedores. 

 

Tabela 17: Incidência das Áreas de Competências – Matriz Curricular 

2010/1 

Código Classificação Freq. % 

10 Competências de oportunidade 30 6,8 

11 Competências de relacionamento 47 10,7 

12 Competências conceituais 64 14,6 
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13 Competências administrativas 134 30,5 

14 Competências estratégicas 82 18,7 

15 Competências de comprometimento 38 8,7 

16 Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 13 3,0 

17 Competências normativas 31 7,0 

 Total 439 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 

Competências de Oportunidade 
 
 

A ação empreendedora de reconhecimento de oportunidade de negócios, 

definida por Hills e Laforge (1996), citados em Paiva JR (2007), como a percepção 

de potencial para novos lucros por meio da fundação e do aperfeiçoamento de 

empreendimentos ou da melhoria significativa de um negocio já existente, faculta 

seu avanço ao estabelecimento de estruturas que garantam desempenhos 

satisfatórios ao longo da vida efetiva da empresa. 

Quanto às competências de oportunidade, a Tabela 18 aponta que a 

dimensão mais explorada nessa área é identificar as oportunidades de negócios a 

partir de experiências prévias, o que apresenta uma sinergia positiva com o tipo de 

profissional que a IES quer preparar para o mercado. Vale ressaltar que o 

reconhecimento de oportunidades de negócios pode ser amplamente dividido em 

três conglomerados: identificação, avaliação e busca de oportunidade de mercado. 

Tais aglomerados sugerem que um empreendedor deve estar apto a identificar os 

cenários favoráveis aos objetivos organizacionais e atuar sobre as chances 

potenciais de negócios por meio da sua avaliação, de modo a transformá-las em 

situações positivas (PAIVA JR, 2007). 

Também, nessa área, outra dimensão de grande relevância que se 

destaca é avaliar os espaços de mercados não atendidos, onde os conteúdos 

curriculares são direcionados para a formação de empreendedores que tenham uma 

visão ampla do mercado de atuação, para daí identificar as oportunidades de 

negócios. 

A dimensão identificar a sinergia com parceiros aparece, também, em 

destaque, onde os conhecimentos são transmitidos de forma que se entenda que 

para a prática da formação empreendedora torna-se necessário um processo 

dialógico e reflexivo que contribua para construção de ações compartilháveis.  
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A dimensão pesquisar oportunidades por meio dos esforços de marketing 

é contemplada de forma relativa, fato que denota uma necessidade de inserção de 

conhecimentos, pois para que o empreendedor possa detectar uma oportunidade de 

negócio, tem que considerar o mercado de atuação e para tal usa as pesquisas 

realizadas através dos esforços de marketing para identificar nicho de mercado e 

atingir um público alvo desfavorecido, pois o acompanhamento das mudanças 

ambientais irá permitir a possibilidade de identificar lacunas de mercado não 

atendidas, por meio dos relacionamentos e de operações de negócios. O 

aperfeiçoamento dessas capacidades auxilia o empreendedor a perceber e 

dinamizar as oportunidades que vão emergindo do âmago de sua esfera social 

(Paiva Jr, 2004).    

 

Tabela 18: Incidência das Competências de Oportunidade – Matriz 

Curricular 2010/1 

Código Classificação Freq. % 

101 Identificar as oportunidades de negócios a partir de 
experiências prévias 

10 33,3 

102 Avaliar os espaços de mercado não atendido  08 26,7 

103 Pesquisar oportunidades por meio dos esforços de 
marketing  

05 16,7 

104 Identificar sinergia com parceiros 07 23,3 

 Total 30 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 

Competências de Relacionamento 
 

 

Marras (2009), diz que um gerente deve ter em mente de forma muito 

clara que empregados e empresas têm interesses obviamente desiguais. Enquanto 

o interesse pessoal do funcionário é prioritariamente receber da empresa o máximo 

possível de contrapartida pelo seu trabalho, em termos de remuneração e segurança 

(salário, benefícios, estabilidade, etc.), a empresa preocupa-se muito mais em fazer 

cumprir os seus objetivos de produtividade, qualidade e lucratividade acima de tudo. 

Analisando-se as competências de relacionamento (Tabela 19), a 

dimensão utilizar-se dos relacionamentos apresentou uma relevante participação na 

análise, sendo direcionado um enfoque maior para negociar com parceiros de 
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negócios, o que caracteriza um direcionamento dos conhecimentos sobre a arte de 

negociar, fato de suma importância para o empreendedor fortalecer os laços de 

confiança e credibilidade. Ainda nesta categoria, surge às características recorrer às 

relações pessoais e utilização das redes de relacionamento, com enfoque maior 

para recorrer às relações pessoais, seguido pela orientação de como construir e 

manter redes de relacionamentos com stakeholders.  

A interação na rede de negócios constitui componente primordial da 

atividade empreendedora, condição que reforça a natureza coletiva do 

empreendedorismo (Paiva Jr, 2009). A relacionalidade acessa o compartilhamento 

de idéias e ações, além de potencializar o desenvolvimento de competências 

empreendedoras geradoras de ganhos mútuos (ALMEIDA E FERNANDES, 2006). A 

competência relacional pode levar o empreendedor a compor articulações de 

alianças que auxiliam no cumprimento satisfatório dos pactos estratégicos e a propor 

soluções criativas a baixo custo (Paiva Jr, 2004). 

A preocupação com o relacionamento em rede (networking), reconhecido 

como fundamental para o desenvolvimento profissional, expande-se gradativamente 

para o cotidiano das pessoas como prática inexorável de sobrevivência num saber-

fazer relacional (netliving) (Minarelli, 2001).  

 
 

Tabela 19: Incidência das Competências de Relacionamento – Matriz 

Curricular 2010/1 

Código Classificação Freq. % 

111 Construir e manter redes de relacionamento com 
stakeholders 

11 23,4 

112 Utilizar-se dos relacionamentos 36 76,6 

1121   Utilizar-se das redes de relacionamentos construídas 
com stakeholders 

(11) (23,4) 

1122   Negociar com os parceiros de negócios  (13) (27,7) 

1123   Recorrer às relações pessoais (12) (25,5) 

 Total 47 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
Competências Conceituais 
 

As competências conceituais são importantes na formação do 

empreendedor, pois é através das mesmas que o empreendedor irá perceber as 
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variações ambientais, sejam externas ou internamente e, poderá detectar novos 

nichos de mercado para penetrar em mercados saturados, seja através de novos 

produtos e tecnologias, seja pela reformulação dos produtos e serviços já existentes 

ou pela penetração em novos mercados, driblando assim etapas normais do 

processo decisório e desenvolvendo ações velozes e intuitivas. Dessa forma reforça 

o pensamento de Paiva JR (2007), quando diz que um empreendedor eficiente deve 

ter capacidade de avaliar situações de riscos que surgem em decorrência de suas 

ações em qualquer dos ambientes. 

A Tabela 20 demonstra as competências conceituais.  A capacidade de 

raciocinar de forma criativa e de lidar como risco são mais exploradas pelos 

conteúdos curriculares, o que constitui elementos fortalecedores na formação de 

empreendedores, pois são dimensões que se interagem no processo decisivo de 

empreender.  

A competência de raciocínio de forma criativa evidencia a prevalência do 

pensamento subjetivo no âmbito de reflexão e atuação do empreendedor, o que 

realça a importância dos componentes da criatividade e independência de 

pensamento.   

A competência de lidar com risco apresenta as dimensões avaliar e 

assumir riscos de forma igualitária. Os conhecimentos são passados considerando-

se que em ambientes de incertezas o empreendedor tem que saber avaliar e 

assumir os riscos. Um empreendedor eficiente dever ter capacidade de avaliar 

situações de risco que surgem em decorrência de suas ações em qualquer dos 

ambientes (PAIVA JR, 2007). 

As competências ter vocação e inovar são exploradas na mesma 

proporção, onde estão relacionadas com os componentes da criatividade e 

independência de pensamento, por serem fatores catalisadores de desempenho do 

empreendedor, pois proporcionam a expansão do seu estado de reflexão, 

monitorada pelo compartilhamento de ações com os interagentes da sua rede social. 

A reflexão auxilia esse ator a dirigir-se no esforço da relacionalidade, de modo a 

fazer com que dê novo significado continuamente ao seu pensar e agir no plano de 

interação social (Paiva Jr, 2004). 

O direcionamento dos conhecimentos para se ter sensibilidade e vontade 

de aprender apresenta uma participação ineficiente, o que demonstra a necessidade 
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de uma maior inserção de conhecimentos, para que complemente as competências 

raciocinar de forma criativa e lidar com o risco, pois irá fortalecer o pensamento de 

que o empreendedor que atua em uma economia globalizada, com mudanças 

constantes no cenário de atuação, deve estar sempre disposto a aprender, 

principalmente com suas falhas e insucessos, e compartilhar conhecimentos, fato 

sinalizado conceitualmente por Kets de Vries(1995).  

 

Tabela 20: Incidência das Competências Conceituais – Matriz Curricular 

2010/1 

Código Classificação Freq. % 

121 Raciocinar de forma criativa 23 35,9 

1211    Pensar intuitivamente (14) (21,9) 

1212    Ver por um ângulo diferente (09) (14,0) 

122 Inovar 07 10,9 

123 Lidar com o risco 20 31,3 

1231    Avaliar riscos (10) (15,65) 

1232    Assumir riscos (10) (15,65) 

124 Ter vocação 07 10,9 

125 Ter autonomia 03 4,7 

126 Ter sensibilidade e vontade de aprender 04 6,3 

 Total 64 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências Administrativas 

 

Ribeiro (2005) define as competências administrativas da seguinte forma: 

Planejar – é um programa de ação que está voltado ao resultado visado, à linha de 

conduta a seguir, às etapas a vencer e aos meios a empregar, consistindo numa 

prospecção em que metas em curto prazo despontam com clareza e as ações 

futuras figuram sólidas, assegurando marcha segura à empresa; 

Organizar – é estruturar a empresa a partir do gerenciamento de um capital inicial 

que irá manter sua atividade-fim com funcionamento determinado por dois 

segmentos: o social e o material; 

Liderar – é ter conhecimento amplo das normas da empresa e dos subordinados, 

motivando a produtividade individual, diálogo constante, otimização do emprego do 

tempo e do material e seletividade permanente, bem como, estabelecer a harmonia 
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entre todas as ações e esforços gerados para facilitar o funcionamento e alcançar o 

sucesso da empresa, segura e economicamente, delimitando as responsabilidades 

dos núcleos administrativos, técnico e comercial; 

Controlar – é verificar se tudo ocorre de acordo com o programa adotado, 

identificando falhas de operações com o fim de evitar reincidências, envolvendo 

tanto a área administrativo-financeira como a técnica ou a comercial. 

Em face dos conceitos acima nota-se o quão é importante que os 

empreendedores desenvolvam essas competências, pois se trata dos princípios 

fundamentais da administração. Em complemento a essas competências, 

conceituadas por Ribeiro (2005) vem à competência atuar mercadologicamente 

onde o empreendedor tem que desenvolver habilidades inerentes ao processo 

operacional de negociação, tanto em nível de ambiente interno como externo. 

Conforme a Tabela 21, referente às competências administrativas, 

evidencia-se um enfoque no direcionamento dos conhecimentos para as 

competências organizar, liderar e atuar mercadologicamente como fatores 

relevantes para o comportamento do empreendedor, fato que reafirma a proposição 

de Birley e Mazuka (2000) quanto ao reconhecimento da capacidade de alocação de 

recursos físicos e dos talentos, como necessários ao crescimento da organização. 

Liderar e atuar mercadologicamente são as competências mais 

evidenciadas. Na competência liderar, os conhecimentos são transmitidos com mais 

ênfase para a formação de um perfil voltado para promover o consenso entre os 

parceiros no processo de tomada de decisão, motivar a equipe e delegar tarefas.  

Na competência atuar mercadologicamente, os conhecimentos são direcionados 

para comunicar-se eficazmente interna e externamente, sendo seguido pela 

dimensão expor-se com habilidade junto à mídia, vender eficazmente e atribuir valor 

ao produto/negócio.  

O enfoque dado às competências planejar e controlar carece de uma 

maior inserção de conhecimentos, pois são dimensões de suma importância para 

auxiliar o processo de tomada de decisão, uma vez que a competência 

administrativa se refere à eficiente alocação de talentos, recursos físicos, financeiros 

e tecnológicos.  
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Tabela 21: Incidência das Competências Administrativas – Matriz 

Curricular 2010/1 

Código Classificação Freq. % 

131 Planejar 19 14,2 

132 Organizar 34 25,4 

1321 Alocar recursos eficientemente (09) (6,7) 

1322 Utilizar recursos e capacidades que gerem resultados (09) (6,7) 

1323 Atender de pronto ao cliente (08) (6,0) 

1324 Ser ágil na tomada de decisão (08) (6,0) 

133 Liderar 28 20,9 

1331 Ter liderança sobre a equipe (06) (4,5) 

1332 Gerenciar conflitos entre os empregados (05) (3,7) 

1333 Promover o consenso entre os parceiros no processo de 
tomada de decisão 

(07) (5,3) 

1334 Motivar a equipe (05) (3,7) 

1335 Delegar tarefas  (05) (3,7) 

134 Controlar 07 5,2 

135 Atuar mercadologicamente 46 34,3 

1351 Comunicar-se eficazmente interna e externamente (16) (11,9) 

1352 Expor-se com habilidade junto à mídia (11) (8,2) 

1353 Vender eficazmente (10) (7,5) 

1354 Atribuir valor ao seu produto/negócio (09) (6,7) 

 Total 134 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências Estratégicas 

 

A administração estratégica é o processo de planejar, executar e 

controlar, conduzindo a organização por meio de uma estratégia ampla, abrangendo 

as áreas de marketing, de operações, de pessoal e de finanças (FERNANDES & 

BERTON, 2005). Fato que confirma a importância do desenvolvimento das 

competências administrativas na formação de empreendedores, para que os 

mesmos formalizem processos e procedimentos para que a empresa saiba 

exatamente os caminhos a seguir.  

As competências relacionadas à escolha e implementação das 

estratégias da empresa constituem uma área especial de comportamento 

empreendedor. Os empreendedores eficazes tanto visualizam panoramas de longo 

prazo como também planejam objetivos e posicionamentos de médio prazo 

alcançáveis e realistas (PAIVA JR, 2007). 
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A tabela 22, de competências estratégicas, ressalta a dimensão gerir 

estrategicamente como a mais explorada, apresentando um relativo equilíbrio entre 

suas categorias, com uma ênfase maior nos itens realizar mudanças estratégicas em 

ambientes adversos e utilizar táticas, onde são considerados os clientes e os 

concorrentes, aspectos essenciais para um processo operacional eficiente. O 

estratégico é o incerto, sobre o qual se quer antecipar. É a mobilização de todos os 

recursos da empresa no âmbito global visando atingir objetivos definidos 

previamente, portanto, é uma metodologia gerencial que permite estabelecer o 

caminho a ser seguido pela empresa, visando elevar o grau de interações com os 

ambientes internos e externos. 

Na dimensão posicionar o produto/negócio no mercado, os 

conhecimentos são focados com mais frequência na categoria ter agressividade 

competitiva, pois é através dela que a organização terá sustentação e crescimento, 

podendo situar-se abaixo ou acima da média do setor de atuação.  

Nas categorias definir e avaliar posicionamento, estabelecer o 

posicionamento e gerar uma identidade corporativa a partir de suas características, 

os conhecimentos são transmitidos de forma igualitária.  

A base de sustentação, que irá manter o empreendedor em um destaque 

superior, está exatamente na criação e sustentação de uma vantagem competitiva 

que torna a organização realmente diferente de seus competidores. O esforço de 

posicionamento confirma a concepção de Lodish et al.(2002) de que a busca do 

posicionamento representa uma interface valiosa de empreendedorismo e marketing 

e repercute na exploração de novas oportunidades. 

A dimensão planejar estrategicamente ressalta um relativo equilíbrio na 

condução dos conhecimentos entre as categorias. O planejamento estratégico é o 

processo pelo qual acontecimentos futuros serão antecipados de maneira que ações 

sejam implementadas para atingir os objetivos organizacionais. Se bem executado, 

ajudará o empreendimento a concretizar sua visão, corrigir rumos e encontrar 

oportunidades (Angeloni, 2008). Portanto, é importante que os objetivos sejam 

estabelecidos e avaliados de forma clara e coerentes com a missão, visão e valores 

organizacionais. Para tanto, torna necessário um conhecimento prévio das variáveis 

ambientais interna e externamente que poderão influenciar, de forma positiva ou 

negativa, as ações estratégicas.   
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Tabela 22: Incidência das Competências Estratégicas – Matriz 

Curricular 2010/1 

Código Classificação Freq. % 

141 Planejar estrategicamente 23 28,0 

1411 Ter visão abrangente (7) (8,5) 

1412 Estabelecer e avaliar objetivos (7) (8,5) 

1413 Ter intencionalidade para a ação (9) (11,0) 

142 Posicionar o negócio/produto no mercado 25 30,5 

1421 Definir e avaliar posicionamento (06) (7,3) 

1422 Estabelecer o posicionamento (06) (7,3) 

1423 Gerar uma identidade corporativa a partir de suas 
características 

(06) (7,3) 

1424 Ter agressividade competitiva (07) (8,6) 

143 Gerir estrategicamente 34 41,5 

1431 Realizar mudanças estratégicas em ambientes adversos (08) (9,8) 

1432 Executar metas estabelecidas (06) (7,3) 

1433 Utilizar táticas (08) (9,8) 

1434 Orçar a implementação da estratégia (06) (7,3) 

1435 Controlar os resultados das estratégias (06) (7,3) 

 Total 82 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências de Comprometimento 

 

As competências de comprometimento são as que demandam a 

habilidade de manter a dedicação do dirigente ao negocio, sobretudo em situações 

adversas. Tal compromisso pode também ser ilustrado pela devoção ao trabalho 

árduo e pelo desejo de alcançar objetivos de longo prazo em detrimento dos ganhos 

de curto prazo (PAIVA JR, 2007). 

De acordo com Marras (2009), empregadores e empregados têm 

interesses desiguais, portanto é preciso determinar claramente as regras e os 

parâmetros de como circular, estabelecendo limites claros entre o dar e o receber, 

não criando expectativas desnecessárias durante a relação entre as partes. 

Muitas vezes a dedicação a atividade empresarial vincula-se a outras 

motivações, como o senso de responsabilidade com respeito à equipe ou mesmo a 

manutenção de crenças e valores pessoais. Os valores e os objetivos relacionam-se 

ao esforço de empreendimento ocorrido no passado, a aspirações de avanços no 

setor de atividade, a um senso de auto-reciclagem gerador de capacidade de 
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crescimento e a força para trabalhar continuamente em meio às dificuldades 

enfrentadas (PAIVA JR, 2007). 

A tabela 23, das competências de comprometimento, demonstra que os 

conhecimentos transmitidos pelos conteúdos curriculares são direcionados com 

mais ênfase para a dimensão comprometimento com o negócio, apresentando um 

enfoque maior para o componente manter o comprometimento em relação ao 

negócio, seguido do dedicar-se ao trabalho. Os componentes comprometer-se com 

os objetivos de longo prazo e comprometer-se com a equipe são evidenciados de 

forma relativamente igual.  

A dimensão comprometimento pessoal apresenta uma relativa frequência 

de exploração, sendo direcionados os conhecimentos com mais ênfase para o 

componente recomeçar após fracassos, seguido por comprometer-se com suas 

crenças e valores e comprometer-se com objetivos pessoais.   

Portanto é necessária uma maior inserção de conhecimentos no que 

tange ao desenvolvimento das pessoas enquanto colaboradores, pois através 

desses esforços haverá um maior comprometimento.   

 

 Tabela 23: Incidência das Competências de Comprometimento – 

Matriz Curricular 2010/1 

Código Classificação Freq. % 

151 Comprometimento com o negócio 23 60,5 

1511 Manter o comprometimento em relação ao negócio (07) (18,4) 

1512 Comprometer-se com os objetivos de longo prazo (05) (13,2) 

1513 Dedicar-se ao trabalho (06) (15,7) 

1514 Comprometer-se com a equipe  (05) (13,2) 

152 Comprometimento pessoal 15 39,5 

1521 Comprometer-se com suas crenças e valores (05) (13,2) 

1522 Comprometer-se com objetivos pessoais (04) (10,5) 

1523 Recomeçar após fracassos (06) (15,8) 

 Total 38 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 
 
Competências de Equilíbrio Trabalho/Vida Pessoal 

 

Segundo Bitencourt (2003), qualidade de vida é dinâmico, pois diz 

respeito às motivações, as expectativas e aos valores de cada indivíduo. Partindo-se 
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do pressuposto de que a essência da natureza é a mudança e de que o ser humano 

é um ser essencialmente mutante, fica fácil compreender que suas necessidades, 

expectativas e motivos estão em constantes transformações. Alguns fatores que 

influenciam essas mudanças são decorrentes do meio externo: pressões sociais, 

expectativas dos outros, mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas. Outros 

fatores são de origem interna: a personalidade, os sentimentos e as emoções, os 

sonhos e os desejos, as crenças e os valores, a forma como são vivenciadas as 

experiências de vida, a subjetividade de cada um.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida diz 

respeito ao modo como o indivíduo interage (com sua individualidade e 

subjetividade), com o mundo externo, ou seja, como influencia e é influenciado. 

Fato que nos mostra que a qualidade de vida se modifica de acordo com 

as circunstâncias, ou seja, um indivíduo em condições de vida dentro dos padrões 

considerados normais define o que é qualidade de vida para ele hoje, mas caso 

ocorra algum problema grave, no futuro, o mesmo poderá se questionar e redefinir 

seu ponto de vista. 

Assim é indiscutível que as pessoas sadias física, mentais e 

espiritualmente, que se sentem felizes trabalhando e vivendo com satisfação, só 

podem produzir, gerar riqueza e progresso. 

Silva e Marchi (1997) destacam 06 dimensões da saúde para a qualidade 

de vida: 

a) Saúde Física: composta principalmente do quadro clínico do indivíduo, 

acompanhado de alimentação adequada, práticas saudáveis e uso correto do 

sistema médico. 

b) Saúde Emocional: envolve desde uma adequada capacidade de gerenciamento 

das tensões e estresse até uma forte auto-estima, somadas a um nível elevado de 

entusiasmo em relação à vida. 

c) Saúde Social: os fatores preponderantes são: alta qualidade dos 

relacionamentos, equilíbrio com o meio ambiente e harmonia familiar. 

d) Saúde Profissional: composta de uma clara satisfação com o trabalho, um 

desenvolvimento profissional constante e reconhecimento das realizações nas 

funções exercidas. 
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e) Saúde Intelectual: utiliza a capacidade criativa sempre que possível expandir os 

conhecimentos permanentemente e partilhar o potencial interno com os outros são 

os principais caminhos. 

f) Saúde Espiritual: Ter um propósito de vida, baseado em valores e ética, 

acompanhados de pensamentos positivos e otimistas. 

Para Luz (2008), estresse é qualquer exigência feita ao indivíduo que o 

obrigue a lidar com um comportamento no limite. O estresse vem de duas fontes 

básicas: a atividade física e a atividade mental e emocional.  

Segundo a autora, para o Administrador interessa acompanhar a 

evolução e as conseqüências do estresse, com o objetivo de neutralizá-las e 

contribuir para manter ou ampliar o nível de produtividade dos profissionais, sem 

perda de qualidade de vida. Diante desse fato espera-se do Administrador: 

• A compreensão de que promover a saúde mental constitui estratégia para aumento 

de produtividade, com qualidade de vida; 

• A aquisição de conhecimento mínimo sobre o assunto, “estresse”, capacitando-se 

para atuar na promoção da saúde por meio do planejamento tático e estratégico e 

para avaliar os resultados; 

• A percepção da importância, para a Organização, do trabalho do psicólogo como 

profissional de saúde. 

Fato que confirma o quão é importante transmitir aos administradores as 

competências empreendedoras, considerando-se como essencial a competência 

equilíbrio trabalho/vida pessoal para a produção e geração de riqueza, contribuindo 

para o progresso e desenvolvimento sustentável. 

A tabela 24, das competências de equilíbrio trabalho e vida pessoal, 

evidencia a dimensão ter uma compreensão lúdica/prazerosa do trabalho como a 

mais explorada nos conteúdos curriculares, mostrando uma baixa freqüência de 

exploração da dimensão dar vazão ao estresse, fato que demonstra a necessidade 

de uma maior exploração de conhecimentos direcionados para o desenvolvimento 

de programas de gerenciamento do estresse que ensinem os funcionários a 

minimizar os efeitos negativos do estresse relacionado ao trabalho, o que contribuirá 

para uma melhor qualidade de vida.  
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Tabela 24: Incidência das Competências de Equilíbrio Trabalho/Vida 

Pessoal – Matriz Curricular 2010/1 

Código Classificação Freq. % 

161 Dar vazão ao estresse 05 38,5 

162 Ter uma compreensão lúdica/prazerosa do trabalho 08 61,5 

 Total 13 100 
Fonte: Pesquisa direta – 2010 

 

Competências Normativas 

 

Servem para declarar um direito, esclarecendo ou preenchendo eventual 

lacuna (omissão da lei - CLT), ou ainda, afirmando um entendimento sobre alguma 

questão legal, constituindo instrumentos jurisprudenciais. 

O Direito Comercial que atualmente se denomina Direito Empresarial é  

um ramo do direito privado que pode ser entendido como o conjunto de normas 

disciplinadoras da atividade negocial do empresário, e de qualquer pessoa física ou 

jurídica, destinada a fins de natureza econômica, desde que habitual e dirigida à 

produção de bens ou serviços conducentes a resultados patrimoniais ou lucrativos, e 

que a exerça com a racionalidade própria de 'empresa', sendo um ramo especial de 

direito privado. É constituído de regras, obrigações, penalidades e direitos que têm 

como objetivo à proteção aos seus participantes. 

As Relações Trabalhistas não estão limitadas apenas a um bom 

relacionamento, mas também a uma boa administração e estratégia de conduzir 

questões polêmicas através de seus representantes designados. 

Para tanto é necessário que o administrador conheça a área trabalhista e 

sua influência no ambiente interno e externo da empresa, fato que o ajudará no 

desenvolvimento das relações entre empresa, sindicato e empregados, 

caracterizando uma visão estratégica do empreendedor.  

A tabela 25, das Competências Normativas, evidencia uma maior ênfase 

na transmissão de conhecimentos sobre as relações trabalhistas, o que demonstra a 

preocupação da IES em formar empreendedores aptos a gerenciar o negócio, 

mantendo-se atentos as normas legais e regulamentadoras, do campo do Direito 

Empresarial.   

Em seguida percebe-se que as dimensões ter conhecimento sobre direito 

empresarial e utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor são explorados com 
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menor intensidade. Fato que remete há uma necessidade de inserção de maiores 

conhecimentos, uma vez que o direito comercial constitui um dos ramos mais 

importantes do direito pelo fato de que a sociedade é notadamente uma sociedade 

de consumo. Diante desse fato é necessário que o empreendedor esteja sempre 

atualizado com as normas legais e regulamentadoras, que regem o direito 

empresarial, para inovação de mercado e/ou produtos.   

 

Tabela 25: Incidência das Competências Normativas – Matriz Curricular 

2010/1 

Código Classificação Freq. % 

171 Ter conhecimento sobre os diversos tipos de 
empresas 

 
6 

 
19,4 

    1711 Diferenciar Empresa/empresário (2) (6,5) 

    1712 Conhecer os tipos de empresas (4) (12,9) 

172 Utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor  7 22,6 

173 Ter conhecimento das relações trabalhistas 18 58,0 

 Total 31 100 
Fonte: Pesquisa direta - 2010 

 

 

3.4 ESTUDO COMPARATIVO DAS ANÁLISES DE FREQÜÊNCIAS DAS 

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS IDENTIFICADAS NAS MATRIZES 

CURRICULARES 2006/2 E 2010/1.  

 

O estudo para implantação da nova matriz com alterações nos conteúdos 

curriculares deu-se em virtude da pesquisadora ter observado que para a formação 

do perfil profissional proposto pela IES deveria haver inserção de mais disciplinas 

que focassem o empreendedorismo, bem como deveria haver um melhor 

direcionamento dos conteúdos curriculares, adotados até o 2º semestre/09, que não 

eram adequados para a formação do administrador com perfil empreendedor.  

Conforme já ressaltado anteriormente, as análises das incidências, no 

total de 439, das competências referentes aos conteúdos curriculares da Matriz 

Curricular de 2010/1 são relativas a dois períodos de um total de oito, por se 

encontrar em fase de construção/implantação, observando-se as necessidades e 

peculiaridades regionais. No que tange as análises das incidências, no total de 
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1.131, realizadas nos conteúdos curriculares da Matriz Curricular 2006/2 são 

relativas a nove períodos.  

No estudo comparativo das incidências das áreas de competências 

empreendedoras, tabela 26, realizadas nas análises efetuadas nos conteúdos 

curriculares referentes às matrizes curriculares, em anexos, do curso de 

Administração com foco em Empreendedorismo, da FAGA, foram encontrados os 

seguintes resultados: 

 

Competências de oportunidade 

 

Conforme análise efetuada nos conteúdos curriculares a freqüência em 

que a competências de oportunidade são exploradas encontram-se equiparadas, 

apresentando uma freqüência de 6,8%. Fato que indica que as alterações realizadas 

estão mais focadas para a formação do perfil profissional pretendido pela IES, tendo 

sido mais destacadas as competências identificar as oportunidades de negócios a 

partir de experiências prévias e avaliar os espaços de mercado não atendido. As 

competências pesquisar oportunidades por meio dos esforços de marketing e 

identificar sinergia com parceiros apresentaram uma menor freqüência em relação 

aos conteúdos curriculares de 2006/2. Situação que requer um maior 

direcionamento, quando da elaboração dos conteúdos curriculares de 2010/1, para o 

desenvolvimento dessas competências, pois são competências que irão 

proporcionar um processo dialógico e reflexivo que irão contribuir para construção 

de ações compartilháveis, tornando-se assim habilidades essenciais na prática da 

formação empreendedora.   

 

Competências de relacionamento 

 

De acordo com os resultados obtidos percebe-se que houve um 

crescimento na freqüência das competências de relacionamento dos conteúdos 

curriculares da Matriz Curricular 2010/1 em relação aos conteúdos ministrados na 

Matriz Curricular 2006/2 no que tange a dimensão utilizar-se dos relacionamentos. 

Em relação à dimensão construir e manter redes de relacionamento com 

stakeholders, até o momento da análise, os conhecimentos apresentaram um foco 
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maior nos conteúdos curriculares de 2006/2. Fato que remete a necessidade de uma 

maior exploração dessa competência nos conteúdos curriculares a serem 

ministrados durante a implantação da Matriz Curricular 2010/1, pois será através 

dessa competência que o empreendedor irá compartilhar idéias e ações que 

poderão gerar ganhos mútuos, através da composição de articulações de alianças 

que irão auxiliar no cumprimento satisfatório dos pactos estratégicos.       

 

Competências Conceituais 

 

Com base nas análises efetuadas nos conteúdos curriculares do curso de 

administração da FAGA, percebe-se que, até o momento da realização das análises, 

a freqüência das competências conceituais é mais evidenciada na Matriz Curricular 

de 2006/2. Apesar da freqüência das competências conceituais apresentarem uma 

baixa exploração na Matriz Curricular de 2010/1, as dimensões raciocinar de forma 

criativa e lidar com o risco apresentou uma evolução na exploração do 

conhecimento dentro dos conteúdos curriculares analisados, o que corrobora para 

uma afirmação de que as mudanças que estão sendo inseridas na matriz curricular, 

em implantação, estão direcionando esforços para a formação de administradores 

com competências empreendedoras. As dimensões inovar e ter vocação manteve a 

mesma freqüência. As dimensões ter autonomia e ter sensibilidade e vontade de 

aprender apresenta uma baixa freqüência de exploração. Essas últimas dimensões 

deverão melhorar a freqüência de exploração do conhecimento no decorrer do 

curso, quando da implantação dos conteúdos curriculares das disciplinas constantes 

na matriz que se encontra em fase de implantação.  

 

Competências administrativas 

 

Conforme a tabela 26 mostra, as competências administrativas obtiveram 

uma freqüência relativamente maior na exploração de conhecimentos nos conteúdos 

curriculares constantes na Matriz Curricular 2006.2. No entanto, nos conteúdos 

curriculares da Matriz Curricular 2010.1 houve um crescimento na exploração dos 

conhecimentos nas competências: (a) planejar; (b) organizar, na dimensão alocar 

recursos eficientemente e; (c) atuar mercadologicamente, principalmente na 
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dimensão comunicar-se eficazmente interna e externamente. Fato que corrobora 

para a afirmação de que as orientações para melhor exploração dos conteúdos 

curriculares estão sendo eficientes para a formação das competências 

administrativas. Quanto às demais dimensões que não obtiveram uma freqüência 

satisfatória, a IES deverá direcionar maiores esforços para exploração dessas 

dimensões, contemplando-as nos conteúdos curriculares que serão ministrados no 

decorrer da implantação da Matriz Curricular 2010.1, pois são dimensões de suma 

importância no processo de tomada de decisão, uma vez que a competência 

administrativa se refere à eficiente alocação de talentos, recursos físicos, financeiros 

e tecnológicos, essenciais para manutenção da empresa no mercado de atuação. 

 

Competências estratégicas 

 

Com base nas análises efetuadas nos conteúdos curriculares do curso de 

administração da FAGA, percebe-se que, até o momento da realização das análises, 

a freqüência das competências estratégicas é mais evidenciada na Matriz Curricular 

de 2006/2. Apesar da freqüência das competências estratégicas apresentarem uma 

baixa exploração na Matriz Curricular de 2010/1, as competências planejar 

estrategicamente, com destaque para a dimensão ter intencionalidade para a ação e 

a competência posicionar o negócio/produto no mercado apresentaram uma 

evolução na exploração do conhecimento dentro dos conteúdos curriculares 

analisados. Outra competência que apresentou evolução na exploração de 

conhecimento nos conteúdos curriculares, da Matriz Curricular 2010/1, foi gerir 

estrategicamente, no que tange a dimensão realizar mudanças estratégicas em 

ambientes adversos. As demais dimensões dessa competência deverão ser 

exploradas com mais ênfase nos períodos seguintes quando serão ministradas as 

disciplinas profissionalizantes. Para tanto a IES deverá focar maiores esforços na 

exploração dos conhecimentos dessas dimensões, pois a base de sustentação que 

irá manter o empreendedor em um destaque superior está na criação e sustentação 

de uma vantagem competitiva que torna a organização realmente diferente de seus 

competidores. Fato que remete a necessidade de uma visão global, onde haja um 

conhecimento prévio das variáveis ambientais internas e externas que poderão 

influenciar, de forma positiva ou negativa, as ações estratégicas. 
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Competências de comprometimento 

 

Conforme análises realizadas nos conteúdos curriculares percebe-se que 

as competências de comprometimentos foram mais exploradas na Matriz Curricular 

2006/2. Porém no que diz respeito às competências: (a) comprometimento com o 

negócio, na dimensão dedicar-se ao trabalho e; (b) comprometimento pessoal, nas 

dimensões comprometer-se com objetivos pessoais e recomeçar após fracassos foi 

observado que nos conteúdos curriculares da Matriz Curricular 2010/1 houve maior 

exploração dos conhecimentos.  Fato que indica que as alterações realizadas estão 

mais focadas para a formação do perfil profissional pretendido pela IES, devendo 

apresentar uma melhor freqüência na medida em que for sendo inseridas as demais 

disciplinas que se encontram em fase de elaboração dos conteúdos curriculares. As 

demais dimensões apresentaram uma menor freqüência em relação aos conteúdos 

curriculares de 2006/2. Situação que requer um maior direcionamento de 

conhecimentos para o desenvolvimento dessas competências, por parte da IES, 

quando da elaboração dos conteúdos curriculares das disciplinas a serem 

implantadas. 

 

Competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal 

 

De acordo com os resultados obtidos percebe-se que houve um 

crescimento na freqüência das competências de equilíbrio trabalho/vida pessoal dos 

conteúdos curriculares da Matriz Curricular 2010/1 em relação aos conteúdos 

ministrados na Matriz Curricular 2006/2. Fato que confirma que as orientações para 

renovação dos conteúdos curriculares, repassadas pela IES, demonstram o quão é 

importante transmitir aos administradores as competências empreendedoras, 

considerando-se como essencial a competência equilíbrio trabalho/vida pessoal para 

a produção e geração de riqueza, contribuindo para o progresso e desenvolvimento 

sustentável. Assim é indiscutível que as pessoas sadias, física, mentais e 

espiritualmente, que se sentem felizes trabalhando e vivendo com satisfação, só 

podem produzir, gerar riqueza e progresso. 

 

Competências normativas 
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Os resultados das análises de freqüência das competências normativas 

evidenciam um aumento significativo, em todas as dimensões, da exploração dos 

conhecimentos nos conteúdo curriculares da Matriz Curricular 2010/1 em relação a 

Matriz Curricular 2006/2. Fato que remete a afirmação de que IES está direcionando 

esforços no aperfeiçoamento de seus conteúdos curriculares para formar 

administradores atualizados com as normas legais e regulamentadoras, que regem 

o direito empresarial, para inovação de mercado e/ou produtos e que conheçam a 

área trabalhista e sua influência no ambiente interno e externo da empresa, fato que 

o ajudará no desenvolvimento das suas relações empresariais, caracterizando uma 

visão estratégica do empreendedor 

 

Tabela 26: Incidência das Áreas de Competências – 2006/2 – 2010/1 

  2006/2 2010/1 

Código Classificação Freq. % Freq. % 

10 Competências de oportunidade 77 6,8 30 6,8 

11 Competências de relacionamento 98 8,7 47 10,7 

12 Competências conceituais 182 16,1 64 14,6 

13 Competências administrativas 355 31,4 134 30,5 

14 Competências estratégicas 255 22,5 82 18,7 

15 Competências de comprometimento 117 10,3 38 8,7 

16 Competências de equilíbrio trabalho/vida 
pessoal 

28 2,5 13 3,0 

17 Competências normativas 19 1,7 31 7,0 

 Total 1131 100 439 100 
Fonte: Pesquisa direta – 2010  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Hoje o Brasil enfrenta o grande problema do desemprego, razão pela qual 

se torna necessário a fomentação da personalidade empreendedora, pois o 

empreendedorismo além de propiciar a criação de empresas e o crescimento 

econômico do país, também contribui para a diminuição da economia informal.  

Um dos fatores que mantém o Brasil da condição de país “em 

desenvolvimento” é a falta de espírito empreendedor, que tem suas raízes na falta 

de uma política educacional voltada para desenvolver o empreendedorismo, 

principalmente no nível universitário.  

Este estudo pretendeu criar perspectivas para a sistematização do ensino 

do empreendedorismo, tomando como foco de análise a adequação dos conteúdos 

curriculares, ministrados pela FAGA, para a formação de administradores com perfil 

empreendedor. Para tanto, foi preciso traçar um panorama da atual função da 

Ciência da Administração e sua aplicabilidade, bem como do processo do ensino do 

empreendedorismo voltado para as competências empreendedoras. 

A competência empreendedora deve estar alinhada ao saber fazer, ao 

saber ser e ao saber relacionar-se (agir com o outro) de modo a tornar possível a 

reflexão sobre quais os rumos necessários para o novo dirigente orientar-se em 

meio a turbulências presentes no ambiente de negócios (PAIVA JR, 2007). 

O profissional de administração deverá ter por objetivo alcançar 

patamares cada vez mais elevados, fazendo com que o processo empreendedor 

seja um diferencial para os tomadores de decisões na conquista pelo 

aperfeiçoamento das competências.  

Essa característica tem sua necessidade fundamentada nas mudanças 

constantes no meio organizacional e pessoal nos dias atuais. Em decorrência da 

evolução progressiva do homem surgem novas necessidades de consumo, capazes 

de girar a economia a uma velocidade que poderá aniquilar aqueles que não 

estejam atentos as mutações ambientais, ou que não tentem agir. 

A globalização trouxe mudanças no sistema organizacional tradicional, 

através das novas exigências mercadológicas e produtivas, que buscam a procura 

de novos mercados e a necessidade de reduzir. Portanto,  o empreendedor deve ter 

em sua concepção uma visão estratégica e inovadora, que o tornará um profissional 
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com capacidade gerencial competente e integrada às novas exigências do mercado 

global. 

A realidade global assume o papel de reguladora das atitudes 

organizacionais, razão pela qual os empreendedores devem manter-se sempre 

atualizados, ou seja, devem pesquisar e procurar direcionar suas ações e decisões a 

fim de formular estratégias competitivas além de suas fronteiras geográficas, pois é 

nesse campo que se encontra a oportunidade de sobrevivência e desenvolvimento. 

No mundo empreendedor, como nos meios de negócios, resultados são 

sinônimos de qualificação, tecnologia e controle de processos. Nesse sentido, a 

conquista de resultados será uma eterna busca por novos aprendizados, caminhos, 

aplicações e ajustes (SASS0, 2008)  

Diante desse fato a FAGA deve aperfeiçoar seus conteúdos curriculares, 

visando desenvolver habilidades especiais através da disseminação das 

competências empreendedoras, pois o papel do empreendedor é administrar as 

mudanças dos cenários e buscar novas estratégias competitivas. 

Conclui-se assim que o profissional de administração tem por objetivo 

pessoal alcançar patamares cada vez mais elevados em uma organização, fazendo 

com que o processo empreendedor seja um diferencial para os tomadores de 

decisão na conquista pelo aperfeiçoamento das competências. Assim os lideres 

devem buscar novas oportunidades estratégicas a fim de alavancar seus 

empreendimentos. 

O estudo se delimitou a analisar aspectos relacionados apenas às 

competências empreendedoras, sem a pretensão de realizar um prognóstico 

absolutamente correto, mas de fornecer orientações gerais, que dêem sustentação 

para a atualização e re-configuração da estrutura curricular do curso de 

administração oferecido pela Faculdade de Ciências da Administração de 

Garanhuns, como um suporte para uma resposta mais condizente com as 

necessidades organizacionais contemporâneas. Para tanto, o instrumento de 

pesquisa formulado e aplicado mostrou-se de alta eficiência. 

De forma geral, foi possível constatar que a análise das competências dos 

administradores ultrapassa os conhecimentos teóricos/técnicos básicos adquiridos 

nos cursos de administração. Este pode ser um indicador para que os cursos de 
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administração passem a privilegiar uma formação fundamentada no 

desenvolvimento das inteligências múltiplas e na visão holística do ser humano. 

Pela relevância dos dados coletados fica como sugestão que os cursos 

de administração das faculdades e universidades desenvolvam estudos periódicos 

procurando detectar as expectativas do mercado de trabalho a fim de realizar 

melhorias contínuas no processo de ensino-aprendizagem.  

É importante também que seja realizada pesquisas com o mesmo teor em 

outras regiões do país, como forma de buscar generalizações em âmbito nacional, 

das competências profissionais exigidas para o mercado de administração presente 

e futuro, possibilitando a atualização dos modelos de formação dos administradores 

em organizações de ensino públicas ou privadas. 
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MATRIZ CURRICULAR EM VIGOR A PARTIR DE 2006/02 
 
 

1º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

BAS – 40094 Português Instrumental 60 04 - 

BAS – 10010 Filosofia 60 04 - 

BAS – 40015 Matemática I 60 04 - 

BAS –10020 Metodologia Científica 60 04 - 

BAS – 10034 Psicologia I 60 04 - 

BAS –10014 Sociologia I 60 04 - 

 
2º PERÍODO  

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

BAS – 30013 Economia I 60 04 - 

BAS – 20015 Introdução à Administração 60 04 - 

BAS – 40025 Matemática II 60 04 Matemática I 

BAS – 10144 Instituição do Dir. Púb. e Privado 60 04 - 

BAS – 10045 Psicologia II 60 04 Psicologia I 

BAS – 10024 Sociologia II 60 04 Sociologia I 

 
3º PERÍODO  

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

BAS – 30075 Contabilidade Geral 60 04 - 

BAS – 40115 Estatística I 60 04 Matemática II 

BAS – 40055 Finanças I 60 04 Matemática II 

BAS – 40035 Informática I 60 04 Matemática II 

ADM – 20025 Teorias da Administração 60 04 Int. à Administração 

 
4º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

ADM – 20055 Adm. de Rec.Humanos I 60 04 Teorias da 
Administração 

ELE – 10154  Direito Com. e do Consumidor 60 04 IDPP 

ADM – 20075  Org. Sistemas & Métodos I 60 04 Teorias da 
Administração 

BAS – 30095  Analise e Dem. Financeira 60 04 Contabilidade Geral 

ADM – 20126  Administração em Marketing I 60 04 Teorias da 
Administração 

 
5º PERÍODO   

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

ADM – 20035  Adm. de Rec. Materiais e 
Patrimoniais I 

60 04 Teorias da 
Administração 

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS – FAGA 
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ADM – 20065  Adm. Recursos Humanos II 60 04 Adm. RH I 

ADM – 20186  Administração em Marketing II 60 04 Adm. em MKT I 

BAS – 30135  Matemática Financeira 60 04 Finanças I 

BAS – 30044  Economia Brasileira 60 04 Economia I 

ELE – 40285  Gestão Ambiental 60 04 Teorias da 
Administração 

 
6º PERÍODO  

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

ADM – 20135  Adm. Fin. e Orçamentária I 60 04 Teorias da 
Administração 

ADM – 20115  Administração da Produção I 60 04 Teorias da 
Administração 

ELE – 40205  Tóp. Esp. Adm.: Logística 60 04 Adm. Rec. Mat. e 
Pat. I 

BAS – 10073  Ciências Políticas 60 04 - 

BAS – 30083  Cont. de Custos 60 04 Contabilidade Geral 

ELE – 40165  Int. a Pub. e Propaganda 60 04 Marketing II 

 
7º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

ADM – 20145  Adm. Fin. e Orçamentária II 60 04 Adm. Fin. e Orç. I 

ADM – 20175  Administração da Produção II 60 04 Adm. da Produção I 

BAS – 10011  Ética 60 04 Filosofia 

ELE – 40255  Tóp. Esp. em Adm: Agronegócios 60 04 Teorias da 
Administração 

ELE – 20165  Qualidade & Produtividade 60 04 Teorias da 
Administração 

 
8º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

ADM – 20155  Empreendedorismo 60 04 Qualid. & 
Produtividade 

ADM – 20195  Adm. de Sistema de Informação 60 04 Teorias da 
Administração 

ADM – 20275  Adm. Serviços 60 04 Teorias da 
Administração 

ELE – 40265  Téc. de Negociação 60 04 - 

ELE – 20095  Estratégia Empresarial 60 04 O.S.M.  

 
9º PERÍODO  

CÓDIGO DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

ELE – 40275  TCC (Trab. de Conclusão de 
Curso) 

60 04 Metodologia 
Cientifica 

ADM – 20225  Eletiva XII – Adm. do Turismo 60 04 Teorias da 
Administração 

ELE – 40155  Eletiva XIII – Inglês Técnico 60 04 - 
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CONTEÚDOS CURRICULARES 

I PERÍODO 

 
 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL  

 
EMENTA: 

 

 Estudo de texto: noções, tipos, possibilidades de leitura, informações 
implícitas, o parágrafo  e a coesão e a coerência textual. A comunicação: em grupos, 
nas organizações e de massa. Língua e linguagem: a boa linguagem, a função 
expressiva, as características da linguagem oral e o preconceito lingüístico. As 
redações técnicas e oficiais. 

 
OBJETIVOS: 
 

Desenvolver competências do domínio das diversas situações lingüísticas – 
orais e escritas – dentro da empresa, utilizando a Língua Portuguesa como um meio 
de comunicação e de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. O texto 
2. Comunicação  
3. Língua e linguagem 
4. Redações técnicas e oficiais 
5. O texto 
6. Comunicação 
7. Língua e linguagem 
8. Redações técnicas e oficiais 
 
 

MATEMÁTICA I 

 
EMENTA: 
 

Teoria Dos Conjuntos, Conjuntos Numéricos, Relação, Função, Funções do 
1°  e  2° Graus, Função Modular, Função Exponencial  E Função Logarítmica. 
 
OBJETIVOS: 
 
As atividades de matemática devem levar o aluno a: 

 Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 
permitam a ele adquirir uma formação cientifica geral e avançar em estudos 
posteriores; 
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 Aplicar seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas, nas 
atividades tecnológicas e na interpretação da ciência; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas de comunicação, 
bem como seu espírito crítico, e sua criatividade;    

 Estabelecer conexões e integração entre diferentes temas matemáticos e entre 
esses temas e outras áreas do currículo; 

 Expressar-se em linguagem oral e escrita e de forma gráfica diante de situações 
matemáticas, em outras áreas do conhecimento e no cotidiano, valorizando a 
linguagem matemática na comunicação de idéias; 

 Usar e reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito; 

 Analisar e interpretar criticamente dados provenientes de problemas 
matemáticos, de outras áreas do conhecimento e do cotidiano; 

 Desenvolver atitudes positivas em relação à  matemática, como autonomia, 
confiança em relação às suas capacidades matemática,  perseverança na 
resolução de problemas, gosto pela matemática e pelo trabalho cooperativo. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1- Teoria dos Conjuntos 
2- Relação 
3- Função 
4- Funções do 1° Grau 
5- Função Quadrática 
6- Função Modular 
7- Função Exponencial 
8- Função Logarítmica 
9- Operações com Logaritmos Decimais 

 

FILOSOFIA  

 
EMENTA: 
 

Introdução ao estudo dos conceitos filosóficos, visando permitir ao aluno, o 
acesso aos conhecimentos sistematizados de estudo e percepção da realidade, 
estimulando a condição crítica na tomada de posicionamento no que se refere ao 
contexto pessoal e profissional, favorecendo a leitura adequada das situações reais 
e fictícias a que serão expostos os alunos durante o período formativo/acadêmico. 
 
OBJETIVOS: 
 

Compreender que os estudos de introdução ao pensamento filosófico 
favorecem a formação de cidadãos críticos, com potencial de reflexão e 
argumentação diante de fatos e fatores relevantes na compreensão do nosso meio 
social; 

Reconhecer a relação direta da Filosofia com os demais campos do 
conhecimento técnico e/ou científico; 

Estimular o emprego do exercício de reflexão filosófica nas mais variadas 
situações do cotidiano. 
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CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

1. Introdução ao pensamento filosófico; 
2. Filosofia e a constituição do indivíduo; 
3. A prática filosófica; 
4. A trajetória histórica da Filosofia; 
5. As influências da Filosofia nas várias áreas do conhecimento; 
6. Filosofia X Ciência; 
7. Moral, moralidade e códigos sociais; 
8. Ética, contextualização e disciplinaridade; 
9. Moral e Ética: a construção filosófica desta relação 
10. A ética aplicada ao trabalho; 
11. Introdução ao estudo da ética na Administração; 
12. Introdução à Filosofia da Administração. 

 

METODOLOGIA CIENTIFICA 

 
EMENTA: 
 

A Metodologia Científica introduz conhecimentos no curso, objetivando o 
desenvolvimento da  capacidade   acadêmica profissional, possibilitando ao aluno 
uma melhor formação no trabalho científico. 
 
OBJETIVOS: 
 

A Metodologia Científica introduz conhecimentos básicos no curso, 
objetivando o desenvolvimento das capacidades acadêmicas e profissionais, 
possibilitando ao aluno uma melhor formação no trabalho científico. 

Apresenta os conhecimentos básicos sobre Método Científico e aborda as 
características do conhecimento científico  e as explicações científicas. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Conceito de Ciências, pesquisa e métodos e técnica;  
2. Natureza do Conhecimento Científico 
3. Histórico do Método Científico; 
4. Desenvolvimento do Método Científico; 
5. Processos e Métodos Científicos; 
6. Formação e Importância do Espírito Cientifico; 
7. Fases da Pesquisa Bibliográfica; 
8. Analise e interpretação. 
 
 

PSICOLOGIA I 

 
EMENTA:  
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Psicologia como ciência e seus campos de atuação. Principais escolas em 
Psicologia. Aspectos afetivos, cognitivos e sociais do comportamento humano. 
Fatores inter-relacionados na percepção, motivação e emoção. Satisfação e 
frustração de motivos. Inteligência e Aprendizagem. Os fatores que contribuem na 
formação da Personalidade do Individuo. Ajustamento da Personalidade. 
 
OBJETIVOS: 
 

Estudar o ser humano na sua dimensão psicológica para desenvolver 
habilidades e competências que permitam coordenar ações individuais e coletivas, 
situações diversas, no campo de atuação do Administrador. 
 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. Ciência Psicológica 
2. Principais Abordagens Teóricas Em Psicologia 
3. A Estrutura Cognitiva Dos Seres Humanos 
4. A psicologia da Aprendizagem 
5. A Vida  Afetiva: 
6. Motivação e Comportamento 
7. Psicologia da Personalidade 
 

SOCIOLOGIA I 

 
EMENTA: 
 

Sociologia e Modernidade: a descoberta da sociedade como problema; a 
sociologia como ciência. Modernidade e a Racionalização: ação social ( tipologia 
weberiana); formas de dominação; burocracia. State building e reformas no séc. XIX: 
Europa e EUA: as reformas burocráticas; Brasil. Elites e constituição do Estado. 

 
OBJETIVOS: 
 

 Favorecer o desenvolvimento nos alunos de uma consciência critica que os 
estimule a atuar, profissionalmente e como cidadão, na sociedade em geral, 
compreendendo a importância da cultura e da formação social para criação 
e busca das necessidades da sociedade. 

 Sensibilizar para os modelos de análise e interpretação do comportamento 
social junto a sociedade. 

 Discutir a atividade dos grupos dentro das comunidades, enquanto 
fenômeno e suas implicações para a cultura jurídica. 

 Possibilitar o desenvolvimento de uma visão sociológica dos mecanismos 
que geram e orientam a sociologia. 

 
 
CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

1. Sociologia, uma ciência da sociedade. 
2. Cultura e Sociedade. 
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3. Organização Social. 
4. Controle Social. 
5. Status e Papel. 
6. Grupos, agregados e categorias. 
7. A cultura como fator decisivo, como criação e satisfação das necessidades 

humanas. 
8.  

 

II PERÍODO 

 

ECONOMIA I 

 
EMENTA: 
 

Economia como Ciência. Aparelho Produtivo. Fluxograma do Sistema. 
Mercado em Concorrência. Curva de Possibilidade de Produção. Demanda do 
Mercado. Lei da Demanda. Função da Demanda. Solução Gráfica da Demanda. 
Demanda Agregada. Receita Total e Marginal. Oferta. Lei da Oferta. Elasticidade da 
Oferta. Oferta Agregada. Preço de Mercado. Descolamento da Linha de Oferta e 
Demanda. Teoria do Consumidor e da Produção 
 
OBJETIVO: 
 

Ao final do curso, o acadêmico seja capaz de: 

 Conhecer os fundamentos básicos de microeconomia, proporcionando ao 
acadêmico, uma visão global de produção, mercado e consumo; 

 Analisar o comportamento do mercado para viabilização nos 
empreendimentos empresariais, que através das leis de mercado, orientará as 
decisões administrativas no seguimento da estabilidade econômica da 
empresa. 

 
CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

1. Economia como Ciência 
2. Mercado em Concorrência 
3. Curva de Possibilidade de Produção 
4. Demanda no Mercado 
5. Receita Total 
6. Oferta 
7. Equilíbrio 
8. O Deslocamento da Linha de oferta e Demanda 
9. Teoria Da Demanda do Consumidor 
10. Teoria a Produção 

 
 

INSTITUIÇÃO AO DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

 
EMENTA: 
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Legislação Básica: aspectos teóricos e práticos. Administrador/empresa e 

administração pública. Novas tendências do direito público frente ao contexto 
brasileiro e internacional. Direito civil e direito comercial: aspectos teóricos e 
práticos. Novas tendências do direito civil e direito comercial frente ao contexto 
brasileiro e internacional. 
 
OBJETIVOS: 
 

Fornecer aos alunos os conceitos de básicos do direito público e privado, 
facilitando desta maneira o aprofundamento dos estudos do direito, essencial à 
formação profissional.   
 
CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 
1. Direito 
2. Direito Privado. 
3. Direito civil. 
4. Direito Comercial  
5. Direito Público 
6. Direito Constitucional 
7. Direito Administrativo 
 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

 
EMENTA: 

Historicidade e evolução da Administração. Organizações. Os precursores e 
suas contribuições para a Administração Científica.  As Empresas. A administração e 
o Administrador: eficiência, eficácia e efetividade; Administração como ciência, arte e 
profissão; habilidades e competências do administrador; os papéis do administrador. 
As funções do processo administração, Administração Contemporânea. O 
Administrador empreendedor 

 
OBJETIVOS: 

Apresentar a Administração como Ciência e fomentar o interesse e a 
compreensão da natureza dos encargos e propósitos fundamentais da 
Administração, contribuindo para o desenvolvimento de competências na 
compreensão da Organização e suas funções de planejar, organizar, lidera, executar 
e controlar as atividades organizacionais no cumprimento de sua missão 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceito e natureza da Administração; Evolução histórica da Administração; 
Administração empírica X Administração científica; A Revolução Industrial 
como mola propulsora para o desenvolvimento da administração científica; 
Contribuição de outras ciências para a evolução da ciência da Administração; 

2. Organizações: Formais e Informais, Conceitos, Tipos, Finalidades Lucrativas 
e não lucrativas. Missão das Organizações. 
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3. Taylor e Fayol como precursores da administração científica; Estudos teóricos 
e práticos desenvolvidos por Frederick N. Taylor. Teoria e estruturação das 
organizações, segundo H. Fayol; 

4. Empresas: sistema de produção; seus recursos; as empresas como sistemas 
abertos. 

5. A administração e o Administrador: eficiência, eficácia e efetividade; 
Administração como ciência, arte e profissão; habilidades e competências do 
administrador. 

6. O processo de Management 
7. Iniciativa Empreendedora  - projeto de negócio 
8. Estudos de casos 

 
 

MATEMÁTICA II 

 
EMENTA: 

Seqüência. Progressões Aritméticas. Progressões Geométricas. Limite. 
Derivadas. Integral ou Anti-diferenciação 
OBJETIVOS: 

Facilitar o desenvolvimento do aluno no campo do raciocínio quantitativo, 
tendo sempre em vista a realidade do discente e do mercado do trabalho 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Seqüência: 
2. Progressões Aritméticas 
3. Progressões Geométricas 
4. Limite 
5. Derivadas 
6. Integral ou Anti-diferenciação 
7. Integral Definida 

 

PSICOLOGIA II 

 
EMENTA: 

Contribuição da ciência psicológica para as organizações. A motivação 
humana como uma ferramenta para o administrador. As  habilidades do 
administrador: humana, técnica e conceitual. Problemas de pessoal nas 
organizações. Padrões de comunicação administrativa. Comunicação e tomada de 
decisão. O Grupo Humano. Liderança e poder. As relações humanas nas 
organizações contemporâneas. 
OBJETIVOS: 

Contribuir para a formação do cidadão profissional com capacidade crítica e 
criativa , raciocínio lógico e analítico para lidar com recursos e pessoas, atuando 
com flexibilidade nos vários contextos organizacionais e sociais, a partir das 
compreensão das relações e ações humanas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Aplicações práticas da Psicologia na empresa;  
2. O perfil do Administrador; 
3. Habilidades do Administrador. 
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4. O comportamento humano nas organizações 
5. Motivação humana nas organizações 
6. Personalidade e Seleção 
7. Seleção de Pessoal 
8. Estrutura e dinâmica dos grupos 
9. Liderança e comportamento organizacional 
 

 

SOCIOLOGIA II 

 
EMENTA: 
 

Metamorfoses do capitalismo: as transformações na esfera do trabalho – 
séculos XIX e XX; o público e o privado; o desenvolvimento do processo de trabalho; 
Foucault e a questão do poder; Movimentos sociais: sindicatos e organizações 
trabalhistas. As organizações: flexibilidade e burocracia nas organizações 
contemporâneas; novas relações de trabalho; novas tecnologias e a nova divisão do 
trabalho. Transformação da estrutura social; mudanças na ordem social; a questão 
multicultural; na sociedade pós-moderna; migrações, identidade cultural e identidade 
nacional. 
 
OBJETIVOS: 
 

Entender a organização com seu conjunto de significações, tanto no contexto 
das manifestações histórico-sociais quanto das diferenças comportamentais. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. A Sociologia e sua Aplicação Nas Organizações; 
2. A Cultura da Sociedade, Suas Variáveis e o Reflexo no Comportamento 

Organizacional; 
3. A Organização e a Influência do Individuo; 
4. A Influência da Cultura da Sociedade nos Conflitos Organizacionais; 
5. Processos de Controle Social na Organização; 
6. Os Coordenadores e a Comunicação na Organização; 
7. Cultura e Poder Influenciado A Gestão Organizacional; 
8. Relações Humanas no Trabalho (Os Grupos Sociais); 
9. Ideologia dos Grupos Organizacionais; 
10. Processos Interativos e Disjuntivos dos Grupos Sociais da Organização; 
11. Cultura Brasileira e Gerenciamento; 

 
 
 

III PERÍODO 

 

CONTABILIDADE GERAL 

 
EMENTA: 
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Surgimento, histórico da Contabilidade e órgãos reguladores. Princípios da 

Contabilidade. Objetivo e Objeto da Contabilidade. Plano de Contas. Contas de 
Débito e Crédito. Técnicas de Lançamento. Regimes de Tributação. Contabilidade 
Empresarial, abertura de empresa, movimentação, principais tributos empresariais, 
encerramento anual do exercício contábil e Demonstrativos financeiros. Tecnologia 
da Informação na Contabilidade. Introdução ao Planejamento Tributário. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar ao acadêmico, conhecimento no exercício profissional da área 
contábil que lhe permita analisar e controlar o patrimônio da empresa. 

 Capacitar o acadêmico na experiência que lhe permita conhecer as técnicas 
contábeis de registro, apuração e demonstração do resultado econômico da 
empresa.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Surgimento, Histórico da Contabilidade e Órgãos Reguladores 
2. Princípios Fundamentais da Contabilidade 
3. Objeto e Objetivo da Contabilidade 
4. Classificação e Grupos de Contas 
5. Contas de Natureza Devedora e Credora 
6. Plano de Contas 
7. Técnicas de Lançamento e Balancete de Verificação 
8. Contabilidade Empresarial 

8.1 Abertura da Empresa 
8.2 Movimentação de mercadorias e serviços 
8.3 Principais Tributos Incidentes sobre a movimentação 
8.4 Encerramento anual do exercício contábil 
8,5 Livros Fiscais 
8.6 Demonstrativos Financeiros 

8.6.1 Balanço Patrimonial 
8.6.2 Demonstrativo de Resultado do Exercício 
8.6.3 Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos 
8.6.4 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
8.6.5 Demonstrativo de Mutação do Patrimônio Líquido 
8.6.6 Demonstração de Fluxo de Caixa 
8.6.7 Demonstração de Valor Adicionado 

9. Regimes de Tributação 
10. Tecnologia da Informação na Contabilidade 
11. Introdução ao Planejamento Tributário 

 
 

ESTATÍSTICA I 

 
EMENTA: 
 



P á g i n a  | 133 

 

 

 

 

Introdução à Estatística Descritiva. Tabelas e Gráficos, Medidas de Posição 
central e de Dispersão. Assimetria, Correlação linear de Pearson. Retas de 
Regressão. Números índices. 
 
OBJETIVO: 
 

Levar o educando a decidir com segurança diante de situações 
administrativas de incerteza; Situações em que o uso dos procedimentos estatísticos 
tornam seguras as decisões diante de um quadro de dúvida; Situar historicamente a 
Estatística e seus termos originais; Estabelecer com segurança as bases da 
Mensuração; Conceituar, definir, classificar e diferenciar os diversos tipos de 
variáveis; Conhecer as diversas formas de Amostragem e suas devidas situações de 
uso. Sentir a necessidade da  amostragem no trabalho de pesquisa; Dividir e 
conhecer o relacionamento entre os ramos da Estatística; Tomar contato com as 
fases do trabalho estatístico descritivo; Organizar dados e apresentá-los 
convenientemente; 

Conhecer, diferenciar e reconhecer situações de uso para as medidas de 
tendência central; sentir a necessidade do uso de uma ou  algumas medidas de 
variabilidade; Situar o estudo da Probabilidade, distingui os diversos tipos de 
eventos e calcular as suas probabilidades; Usar o teste do Quí-quadrado para 
decidir situações de dúvidas entre atributos de variáveis qualitativas. Identificar 
situações onde a Correlação simples pode facilitar a interpretação de fenômenos. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução Geral a Compreensão da Estatística  
2. Considerações Gerais 
3. Distribuição de Freqüências 
4. Apresentação Gráfica 
5. Medidas de Posição 
6. Medidas de Dispersão 

 
 

FINANÇAS I 

 
EMENTA: 
 

Estudar os métodos e processo de coleta, organização, elaboração e 
apresentação de dados objetivando seu entendimento rápido e preciso dos 
fenômenos analisados dos fenômenos analisados. 
 
OBJETIVOS: 
 

Conceituar os juros (sem capitalização) e compôs (com capitalização) e a 
sistemática de cálculo, em cada caso; Descrever os principais sistemas de 
amortização correntes; Apresentar métodos de comparação entre alternativas de 
investimento. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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1. Juros Simples 
2. Juros Compostos 
3. Desconto 
4. Conjuntos Equivalentes de Capitais 

 
 

INFORMÁTICA 

 
EMENTA: 
 

Conceitos básicos de Hardware e Software. Aplicativos: Word for Windows, 
power point, execel, publisher, corel, internet explorer. Planilha eletrônica Excel 5.0 
for Windows: introduzindo dados ( escrevendo formulas; formatando dados : fazendo 
gráficos dos dados e imprimindo). Imprimindo planilhas e gráficos classificando e 
gerenciando listas. Sistemas de informação e administração da informativa 
Gerenciamento de informações . Banco de Dados (acess).  Sistema de Redes. 
Aplicativos contábeis. 
 
OBJETIVOS: 
 

Proporcionar conhecimento básico, para capacitação do aluno no domínio da 
Informática, como ferramenta imprescindível ao administrador empreendedor. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Evolução da computação 
2. Conceitos básicos de Informática 
3. Estrutura de rede local 
4. Introdução à software 
5. Aplicativos 
6. Algoritmo e fluxograma 
7. Banco de dados 
8. Teleinformática 

 
 

TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
EMENTA: 
 

Estudo do pensamento administrativo e das Teorias da Administração. 
 
OBJETIVOS: 
 

Transmitir conhecimentos sobre as diversas Teorias da Administração e sua 
aplicação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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1. Natureza da Administração; 
2. Antecedentes históricos da Administração; 
3. Abordagem clássica da Administração. 
4. Abordagem Humanística da Administração 
5. Abordagem  Neoclássica da Administração 
6. Abordagem Estruturalista  da Administração 
7. Abordagem Comportamental da administração 
8. Abordagem Sistêmica da Administração 
9. Abordagem Contingencial da Administração 
10. Novas Tendências da Teoria da Administração 

 
 

IV PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I 

 

EMENTA: 
 

Conceitos. Evolução da administração de R.H. Sistemas da administração de 
R.H. Recrutamento e seleção de pessoas. Qualidade de vida no trabalho. Relações 
trabalhistas. 
  
OBJETIVOS: 
 

Conhecer os princípios básicos que regem a administração de recursos 
humanos e compreender a sua importância no ambiente interno e externo das 
organizações. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução à moderna gestão de pessoas 
2. Evolução histórica da ADRH 
3. Recrutamento e seleção de pessoal 
4. Higiene; medicina, segurança do trabalho 
5. Relações trabalhistas. 

 
 

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

EMENTAS: 
 
Seu uso como balizador e instrumento para a administração empresarial, através do 
ajuste das demonstrações financeiras para a utilização nos diversos tipos de  
análises, constantes do conteúdo programático. Estes índices darão suporte para a 
avaliação das empresas abalizadas. 
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OBJETIVOS: 
 
Capacitar o profissional de Administração a entender e analisar documentos 
contábeis e financeiros, e através destes fomentar melhor seu processo decisório 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. Importância do conhecimento Contábil para tomada de decisão. 
2. Estrutura das Demonstrações Financeiras. 
3. Análise de Balanço. 
4. Índices de Estrutura Patrimonial. 
5. Índices de Rotatividade. 
6. Índices de Liquidez. 
7. Índices de Rentabilidade. 
8. Índices de Crescimento e Produtividade. 
9. Análise DUPONT 
10.  Margem X Giro. 
11.  NCG – Necessidade de Capital de Giro 
12.  Efeito Tesoura 
13.  Ponto de Equilíbrio 
 
 

DIREITO COMERCIAL E DO CONSUMIDOR 

 
EMENTA: 
 

Novas tendências do Direito Comercial frente ao contexto brasileiro e 
internacional. Aspectos teóricos e práticos. Legislação básica. Objetiva fornecer 
conhecimentos sobre os diversos tipos de empresas, sua formação e estrutura, 
possibilitando uma melhor escolha para montagem do próprio negócio. Diferenciar o 
que seja patente e marca, seu registro e proteção. Conceituar consumidor, 
fornecedor, bens de consumo e prestação de serviço. Dar noções sobre relação de 
consumo, propaganda, contratos e atuações das empresas diante do código de 
defesa do consumidor. 
 
OBJETIVOS: 
 

Apresentar aos alunos as tendências nacionais e internacionais do direito 
comercial. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Sociedades Empresariais 
2. Propriedade Industrial 
3. Direito do Consumidor 

 
 

ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING I 
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EMENTA: 
 

Conhecimentos básicos do Marketing mostrando fatores ambientais que 
ajudam no marketing. Analisando o processo de marketing através de suas 
atividades. Ter um bom relacionamento com o produto e o mercado. Ser objetivo e 
ter diretrizes com a rotina do marketing orientando-se para a exploração racional dos 
recursos humanos e tecnológicos, visando o bem estar do homem e a racionalidade 
dos mercados. 
 
OBJETIVOS: 

Conhecer e praticar os princípios que regem o mercado, a administração de 
vendas, a mercadologia e compreender a sua real importância e necessidade 
internamente e externamente das empresas e de nossas vidas 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Conceituação do marketing 
2. Características principais e fatores ambientais que influenciam no marketing 
3. Comportamento do comprador – econômico psicológico – sócio cultural 
4. O processo de marketing e suas atividades 
5. Pesquisa de mercado 
6. Conceito de produto 
7. Estratégia para o relacionamento produto-mercado 
8. Distribuição do produto-atacadista-varejista e outros segmentos 
9. Decisões, objetivos e diretrizes referentes a fixação dos preços estratégia 

fatores ambientais e políticas. 
 
 

O. S. M. - I 

 
EMENTA: 
 

Organização e reorganização, distribuição do trabalho. Aproveitamento 
racional de espaço físico. Gráficos de organização. Formulários. Metodologia para 
levantamento, análise e prognóstico das organizações 

 
OBJETIVOS: 
 

Apresentar noções gerais de sistemas, Organização e Métodos; Apresentar 
bases conceituais para uso no exercício de atividades práticas; Capacidade de 
percepção e racionalização de disfunções organizacionais, a partir do exercício das 
atividades de Planejamento e Organização. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. O & M e a Evolução da Teoria das Organizações; 
2. O Surgimento da Área de Organização e Métodos; 
3. As Atribuições Básicas do Analista de Organização, Sistemas & Métodos; 
4. Atuação do Analista de O & M nos processos de Informatização; 
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5. O papel de O & M no Sistema de Informação; 
6. Instrumentos de Levantamento de Informações; 
7. As quatro colunas que sustentam os vencedores da qualidade; 
8. Layout; 
9. Fluxogramas; 
10. Organogramas; 
11. Estudos e distribuição do trabalho (Q.D.T);  
12. Formulários; 
13. Estruturas organizacionais; 
14. Delegação, Centralização e Descentralização; 
15. Manualização: Elaboração e uso de Manuais 

 
 

V PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO RECURSOS MATERIAIS I 

 
EMENTA: 
 

Conceito e evolução dos Recursos Materiais e Patrimoniais; Papel dos 
Recursos Materiais e Patrimoniais na empresa moderna; Os fatores de Produção; 
Enfoques e Tendências da Administração de Materiais; Responsabilidades e 
Atribuições da Adm. de Recursos Materiais; Estratégias de Aquisição de Recursos 
Materiais e Patrimoniais; Novas Formas de Comprar; Tecnologia na Administração 
de Recursos Materiais;  Evolução do Relacionamento Cliente X Fornecedor; 
Armazenagem;  Gestão dos Estoques;  Administração dos Recursos Patrimoniais;  
Estudos de Caso. 
 
OBJETIVOS: 
 

Oferecer aos Acadêmicos uma visão ampla da Gestão dos Recursos Matérias 
e Patrimoniais, como forma de Gerenciamento de uma das Áreas empresarial, 
inserida no contexto das atividades produtivas, comerciais e na prestação de 
serviços, dotando-os dos principais conceitos e habilidades para a tomada de 
decisões no gerenciamento dos Recursos Materiais e Patrimoniais de uma empresa, 
afim de que esta consiga e mantenha sua competitividade no atual ambiente do 
mercado. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Introdução a Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 
2. Aquisição de Recursos Materiais e Patrimoniais  
3. Gestão de Armazenagem 
4. Gestão de Estoques  
5. Administração dos Recursos Patrimoniais  

 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
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EMENTA: 
 

Fornecer instrumentos para o estudo e avaliação das formas de aplicação de 
valor monetário, bem como, o pagamento de empréstimos através do cálculo de 
juros simples, Juros compostos, Rendas, Taxas, Empréstimos, Depreciação, 
Correção. 
 
OBJETIVOS: 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
MÓDULO 1: 
 Fundamentos da Matemática Financeira; 
 Capitalização simples; 
 Juros simples; 
 Taxas equivalentes; 
 Operações com hot money; 
 Valor atual e nominal; 
 Desconto comercial ou bancário. 

 
MÓDULO 2: 
 Capitalização composta; 
 Juros compostos; 
 Taxa real de juros; 
 Inflacionamento e deflacionamento de valores monetários. 

 
MÓDULO 3: 
 Equivalência de capitais a juros compostos; 
  Uso da calculadora financeira. 

 
MÓDULO 4: 
 Seqüência de capitais; 
 Amortização de empréstimos 

 
 

ECONOMIA BRASILEIRA 

 
EMENTA: 
 

Fornecer subsídio ao educando para analisar criticamente os eventos 
econômicos que constituíram a base do nosso processo de desenvolvimento, da 
evolução e perspectiva do século XV, até os problemas atuais da economia 
globalizada, concluindo com uma apreciação sobre a conjuntura atual. 
 
 
OBJETIVOS: 
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O ensino da presente disciplina tem como objetivo fomentar o 
desenvolvimento das potencialidades do aluno, visando sua capacitação como 
futuro administrador. No final deste curso o aluno será capaz de: 

1. Entender e fazer uma análise crítica dos aspectos da economia do Pré-
descobrimento até a conjuntura atual. 

2. Proporcionar aos acadêmicos conhecimentos dos ciclos econômicos para 
aplicar e planejar melhor as empresas onde irão atuar. 

3. Conhecer a economia na última década do século XX. Para entender 
melhor as políticas econômicas em que estamos vivendo, no mundo 
globalizado 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. Aspecto da Economia Européia no período Pré-Descobrimento. 
2. Início da Economia Colonial. 

2.1 – Pau Brasil. 
3. Ciclo de Açúcar. 

3.1 – Subciclo da pecuária no Nordeste. 
4. Aspecto da Economia no Séc. XVIII. 

4.1 – Liberalismo Econômico e Revolução Industrial. 
5. Ciclo da Mineração. 
6. Ciclo do Café. 
7. A Economia do período 1888-1930 

7.1 – Primeira Grande Guerra e anos Vinte/trinta. 
8. A Economia do período 1930/1964. 

8.1 – Neoliberalismo e o período da Segunda Grande Guerra. 
9. A economia no período 1946-1964. 

9.1 – Pós-Guerra, o Plano de Metas de Kubistschek, SUDENE, Industriais. 
10. A economia no período 1964-1973, Primeiro Plano Nacional Desenvolvimento – 

I.P.N.D. 
11. A Economia após a Primeira Crise do Petróleo 1973, Segundo plano Nacional 

Desenvolvimento – II. P.N.D. e terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento 
III.P.N.D. 

12. Teoria da Inflação Inercial e Política de Estabilização. 
12.1 – Planos Cruzados, Plano Bresser, Plano Verão. 

13. A economia na última Década do Séc. XX 
13.1 – Abertura Comercial Brasileira, Plano Collor I e II. 

14. Plano Real e seus desdobramentos. 
15.  As perspectivas da Economia Brasileira atual 
 

 

GESTÃO AMBIENTAL 

 
EMENTA: 
 

Análise exploratória da evolução da questão ambiental, com abordagem em 
seu histórico e a política ambiental no Brasil; Gestão sócio-ambiental estratégica e o 
macro ambiente, abordando suas variáveis e abordagens relacionadas ao macro 
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ambiente: Gestão sócio-ambiental estratégica e o micro ambiente, seus atores e 
abordagens relacionadas ao mesmo; Os sistemas de gestão ambiental nas 
empresas, histórico e princípios diretivos; responsabilidade social empresarial e o 
meio ambiente, conceitos, normas e dimensões internas e externas da SER 
 
OBJETIVOS: 
 

Propiciar uma visão crítica dos principais paradigmas que envolvem a ralação 
entre economia, meio ambiente e desenvolvimento, bem como, proporcionar uma 
visão teórica e empírica dos principais temas relativos à gestão ambiental, como 
políticas públicas ambientais, desenvolvimento e meio ambiente, comércio 
internacional e meio ambiente, e empresas e meio ambiente 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução da disciplina 
 - Apresentação da disciplina; 

 - Conceitos básicos; 
 - Evolução da questão ambiental; 
 - Principais problemas ambientais na atualidade; 
 - Estudo sobre desenvolvimento e meio ambiente; 
 - Eventos críticos, acordos e conferências internacionais sobre meio ambiente. 
2. A questão ambiental sob o enfoque econômico.  
  - Principais correntes; 
 - Ecodesenvolvimentistas; 
 - Piguvianos; 
 - Neoclássicos; 
 - Economistas ecológicos; 
3. A política Ambiental no Brasil. 
 - Política nacional do meio ambiente: objetivos e instrumentos; 
 - Sistema nacional de meio ambiente: concepção e distribuição de competências; 
 - Conselho nacional do meio ambiente: programa funcionamento e principais 
resoluções. 
4. Macro Ambiente 
 - As variáveis do Macro ambiente; 
 - Desenvolvimento sustentável; 
 - Gestão ambiental pública; 
 - Indicadores ambientais; 
 - Capitalismo Natural. 
5. Micro Ambiente 
 - O micro ambiente e seus atores 
 - Abordagens relacionada ao micro ambiente. 
 - Permacultura 
 - Emissão zero (zeri); 
 - Produção limpa. 
6. Sistema de Gestão Ambiental nas Empresas. 
 - Histórico; 
 - Posicionamento da Empresa; 
 - Importância da integração na causa ambiental; 
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 - Princípio de gestão ambiental; 
 - Aspectos práticos da gestão ambiental na empresa; 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS II  

 
EMENTA: 
 

Novos paradigmas de cargo e salários; Avaliação de desempenho; 
Desenvolvimento e treinamento; O futuro da gestão de pessoas. 
 
OBJETIVOS: 
 

Conhecer os princípios básicos que regem a administração de recursos 
humanos e compreender a sua importância no ambiente interno e externo das 
organizações. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 
1. Desenho de Cargos 
2. Descrição e análise de Cargos 
3. Avaliação de desempenho 
4. Compensação 
5. Avaliação da função de gestão de pessoas 

 
 

ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING II  

 
EMENTA: 
 

Comunicação Integrada de Marketing: conceito básicos de comunicação. 
Como fazer um briefing. Orçamento de Marketing. Propaganda. Promoções. 
Merchandising. Venda Pessoal. Marketing on line. Marketing de Relacionamento. 
Avaliação de Campanhas. 
 
OBJETIVOS: 
 

Conhecer e praticar os princípios que regem o mercado global, a 
administração de vendas global, a mercadologia global e compreender a sua real 
importância e necessidade internamente e externamente das empresas globais e de 
nossas vidas. 

  
CONTEÚDOS PROGRAMADOS: 
 

1. Conceituação do marketing global 
2. Características principais e fatores ambientais que influenciam no marketing 

global 
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3. Comportamento do comprador global – econômico psicológico – social 
cultural 

4. O processo de marketing global e suas atividades 
5. Pesquisa de mercado global 
6. Conceito de produto / ciclo de vida 
7. Estratégia para o relacionamento produto-mercado global 
8. Distribuição física no marketing global 
9. Decisões: Estratégias da fixação global de preços  
10.  Comunicação Integral de Mkt (CIM) 

 
 

 

VI PERÍODO 

 

CIÊNCIAS POLÍTICA 

 
EMENTAS: 
 

Conceito e Definições, O Estado, As Formas de Governo e Estrutura Política, 
escolas do Pensamento Político. 
 
OBJETIVOS: 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Ordem Social e Política, As Sociedades Políticas; 
2. Origem e Formação do Estado; 
3. Noção, Objeto e  Método da Ciência Política; 
4. Evolução Histórica do Estado; 
5. Elementos Constitutivos do Estado, Nação e Povo; 
6. Território; 
7. Poder do Estado; 
8. Soberania; 
9. Finalidade e Funções do Estado; 
10. Separação dos Poderes; 
11. Formas de Estado e Formas de Governo; 
12. Sistemas Representativos; 
13. Constituição; 
14. Legalidade e Legitimidade; 
15. Sistema de Sufrágios; 
16. Sistemas Eleitorais; 
17. Partidos Políticos; 
18. Problemas do Estado Contemporâneo; 
19. Estado Socialista e Capitalismo do Estado; 
20. Estado Democrático, Democracia Social. 

 

CUSTOS 
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EMENTA: 
 

Fornecer elementos básicos para o perfeito entendimento da Filosofia da 
contabilidade de custo, seu campo de aplicação e as técnicas de apuração e 
análise, como também dar aos alunos as noções básicas necessárias a formação de 
custos de um produto ou serviços. 
 
OBJETIVOS: 
 

O ENSINO DA PRESENTE DISCIPLINA TEM COMO OBJETIVO FOMENTAR O 

DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DO ALUNO, VISANDO SUA CAPACITAÇÃO COMO 

FUTURO ADMINISTRADOR. NO FINAL DESTA DISCIPLINA O ALUNO DEVERÁ SER CAPAZ DE: 

1. CARACTERIZAR CRITICAMENTE A CONTABILIDADE DE CUSTO DENTRO DA CIÊNCIA 

CONTÁBIL, BEM ASSIM CLASSIFICAR OS CUSTOS, AS DESPESAS, OS SISTEMAS, 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE CUSTEIO; 

2. ENTENDER E APLICAR AS FUNÇÕES DA CONTABILIDADE DE CUSTOS NAS EMPRESAS, 
PARA AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES, FORMAÇÃO DOS CUSTOS DE MERCADORIAS, 
PRODUTOS E SERVIÇOS E TER CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA. 

3. ENTENDER A RELAÇÃO CUSTO/VOLUME/LUCRO. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

2. ORÇAMENTOS E PLANO DE CONTAS – REVISÃO 

3. CONCEITOS 

3.1. CUSTOS 

3.2. DESPESAS 

4. TIPOLOGIAS 

4.1. CUSTOS 

4.1.1. CUSTOS DIRETOS 

4.1.2. CUSTOS INDIRETOS 

4.1.3. CUSTOS FIXOS 

4.1.3.1. CUSTO FIXO UNITÁRIO 

4.1.4. CUSTOS VARIÁVEIS 

4.1.5. CUSTO TOTAL 

4.1.5.1. CUSTO TOTAL UNITÁRIO 

4.2. DESPESAS 

4.2.1. DESPESAS FIXAS 

4.2.2. DESPESAS VARIÁVEIS 

4.2.3. DESPESAS OPERACIONAIS 

4.2.3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

4.2.3.2. DESPESAS COMERCIAIS 
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4.2.3.3. DESPESAS FINANCEIRAS 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAIS (ESTOQUES 

5.1. METODOLOGIA LEGAL – CUSTO MÉDIO 

5.2. PEPS (FIFO) 

5.3. UEPS (LIFO) 

6. MÉTODOS DE CUSTEAMENTO 

6.1. CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

6.1.1. RATEIO E CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO (CIP) 

6.1.2. ESQUEMA BÁSICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

6.1.3. ESQUEMA BÁSICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS POR 

DEPARTAMENTALIZAÇÃO 

6.1.3.1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO 

6.1.3.2. DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 

6.2. CUSTEIO VARIÁVEL OU DIRETO 

6.2.1. ESQUEMA BÁSICO DE CUSTOS NO CUSTEIO VARIÁVEL 

6.2.2. DRE ELABORADA PARA FINS DE DECISÃO 

6.2.3. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

6.3. CUSTEIO PLENO OU TOTAL 

6.3.1. ESQUEMA BÁSICO DE CUSTOS NO CUSTEIO PLENO 

7. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CUSTO 

8. RELAÇÃO CUSTO/VOLUME/LUCRO 

9. TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA 

9.1. TÉCNICA MARKUP 

9.2. TÉCNICA TARGET COSTING 

10. TÓPICOS ESPECIAIS EM CUSTOS 

10.1. TOC (THEORY OF CONSTRAINTS) OU TEORIA DAS RESTRIÇÕES 

10.2. MÉTODO DE CUSTEIO ABC (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADM: LOGÍSTICA  

 
EMENTA: 
 

Conceito e evolução dos Recursos Materiais e Patrimoniais; Papel dos 
Recursos Materiais e Patrimoniais na empresa moderna; Os fatores de Produção; 
Enfoques e Tendências da Administração de Materiais; Responsabilidades e 
Atribuições da Adm. de Recursos Materiais; Estratégias de Aquisição de Recursos 
Materiais e Patrimoniais; Novas Formas de Comprar; Tecnologia na Administração 
de Recursos Materiais;  Evolução do Relacionamento Cliente X Fornecedor; 
Armazenagem;  Gestão dos Estoques;  Administração dos Recursos Patrimoniais;  
Estudos de Caso 
 
OBJETIVOS: 
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Oferecer aos Acadêmicos uma visão ampla da Gestão dos Recursos Matérias 
e Patrimoniais, como forma de Gerenciamento de uma das Áreas empresarial, 
inserida no contexto das atividades produtivas, comerciais e na prestação de 
serviços, dotando-os dos principais conceitos e habilidades para a tomada de 
decisões no gerenciamento dos Recursos Materiais e Patrimoniais de uma empresa, 
afim de que esta consiga e mantenha sua competitividade no atual ambiente do 
mercado. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução a Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 
2. Aquisição de Recursos Materiais e Patrimoniais 
3. Gestão de Armazenagem 
4. Gestão de Estoques 
5. Administração dos Recursos Patrimoniais 

 
 

ADM. FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I 

 
EMENTA: 
 

Significado e objetivo da administração financeira. O papel do administrador 
financeiro. Administração do ativo circulante. Administração e dimensionamento das 
necessidades de capital de giro. Administração de caixa. Administração de valores a 
receber. Administração de estoque. Administração de valores a pagar. 
 
OBJETIVOS: 
 

Propiciar ao aluno a assimilação dos instrumentos de cálculo de operações 
financeiras, visando a mensuração de resultados obtidos e a projeção de prováveis 
resultados de aplicações financeiras e técnicas de orçamento. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1) A Gestão Operacional do Capital de Giro 
a) Fundamentos da gestão de capital de giro 
b) Gestão de recebíveis, crédito e cobrança 
c) Gestão Financeira de Estoques e Logística 
d) Fontes de Financiamentos para Capital de Giro 
e) Gestão de Tesouraria 

 
2) A Gestão Estratégica do Capital de Giro 

a) Os sistemas de Informação na Gestão Integrada do Capital de Giro 
b) Gestão de Capital de Giro Internacional 
c) Gestão do Valor no Capital de Giro 
d) Gestão Tributária do Capital de Giro 

3) Aspectos Comportamentais na Gestão do Capital de Giro  
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I 

 
EMENTA: 
 

Estudo das atividades orientadas à produção de bens e a prestação de 
serviços dando ênfase à formulação das estratégias de negócios de uma empresa, e 
sua relação com as estratégias funcionais de Marketing, Finanças e Recursos 
Humanos, de forma a alavancar a competitividade da empresa no mercado. 
 
OBJETIVOS: 
 
Proporcionar aos alunos conhecimento básico sobre a administração de processos 
produtivos, planejamento, coordenação, direção e controle para que, tenham, 
possibilidade de participar das atividades de uma empresa com uma idéia mais clara 
e objetiva do que é um processo. Intercambiar inovações no trabalho com os 
conceitos repassados em sala de aula. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

1. Introdução à Administração da Produção e Operações 
2. Processo de Tomada de Decisão 
3. Planejamento da Capacidade 
4. Localização de Instalações (Lay Out) 
5. Projeto do Produto e do Processo 
 

 

INTRODUÇÃO À PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
EMENTA: 
 

Definição e conceitos. Noções gerais sobre a estrutura de uma agência de 
publicidade. Terminologia da publicidade e propaganda. Publicidade como 
instrumento da estratégia da comunicação empresarial. Funções e técnicas da 
publicidade 
 
OBJETIVOS: 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1.  A Propaganda como ferramenta de Marketing  

 1.1. Evolução do conceito de Marketing;  
 1.2. Administração de Marketing;  
 1.3. Ambiente de Marketing e composto de Marketing: 4P's; 

2. Teoria da Propaganda  
2.1. Conceitos: propaganda x publicidade;  
2.2. História da propaganda;  
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2.3. Processo da propaganda,briefing; 
2.4. Anúncio e anunciante.  

3. Funções da Publicidade e Propaganda  
3.1. Agência (história e funções, organização hierárquica e funcional).  
3.2. Atendimento;  
3.3. Briefing;  
3.4. Planejamento;  
3.5. Mídia. 

 
 

VII PERÍODO 

 
 

ÉTICA  

 
EMENTA: 
 

Ética: Consciência, virtude, dever, vontade. Ética como doutrina na condição 
humana. Sistemas de regulação e cultura. A Ética e a relação com o poder das 
organizações. Ideologias. Ética Profissional Código de Ética do Administrador. 
 
OBJETIVOS: 
 

Ao final deste período letivo, o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender que, enquanto reflexão crítica sobre a realidade, esta Cadeira 
de Ética do Administrador, objetiva em linhas gerais  uma  perspectiva da 
historicidade antropológico-dialética discursiva  sobre a Sociedade em que 
vivemos bem como dos seus parâmetros e  paradigmas contraditórios nela 
existentes e que a busca  de superação reside em nosso “modus vivendi”; 

 Entender que o domínio desta área do conhecimento filosófico não apenas 
fundamenta, mas também acompanha e complementa os conhecimentos 
técnicos e científicos da nossa cultura; 

 Compreender, de maneira significativa, que a nossa realidade atual, o 
mundo de nossa contemporaneidade aonde a nossa existência é desdobrada, 
retoma a formação histórica da nossa cultura ocidental e a compreensão do 
comportamento ético, neste sentido, é imprescindível posto que o homem é o 
único animal ético da natureza. E, portanto, foge da natureza do homem, o ser 
não ético. Nós não apenas vivemos, nós convivemos. E são as relações éticas 
que possibilitam a inserção produtiva do homem enquanto ser social 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. OBJETO DA ÉTICA  
2. MORAL E MORALIDADE  
3. AXIOLOGIA  
4. ÉTICA DOS PRINCÍPIOS NO MACRO SISTEMA 
5. A POSTURA ÉTICA NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
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6.  SITUAÇÕES PROBLEMAS DAS RELAÇÕES ÉTICAS NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO 

7. SEMINÁRIOS   
 

ADM. FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II  

 
EMENTA: 
 

O Estudo e a estrutura de Capital. Metodologia financeira de analises de 
investimento. Desenvolvimento e controle de orçamento. 

 
OBJETIVOS: 
 

Propiciar ao aluno a assimilação dos instrumentos de cálculo de operações 
financeiras, visando a mensuração de resultados obtidos e a projeção de prováveis 
resultados de aplicações financeiras e técnicas de orçamento.  
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 

1. Captação de Recursos Financeiros e Longo Prazo 
2. Aplicação de Recursos Financeiros a Longo Prazo 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II 

 
EMENTA: 
 

Planejamento e Controle da produção: natureza do PCP. Planejamento e 
controle da capacidade produtiva. Planejamento e controle de estoques 
.Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. MRP e MRP II; POT; JIT. 
Planejamento controle de projetos (PERT e CPM). Planejamento e controle da 
qualidade. 
 
OBJETIVOS: 
 

Conhecimentos básicos de administração de produção com visão macro de 
produtividade relacionada ao atendimento da demanda e satisfação do cliente no 
tempo certo, na quantidade  certa e com qualidade que supra as necessidades dos 
clientes com menor custo e lucratividade. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
  

1. Medida da Produtividade e Eficiência 
2. Layout das Instalações Produtivas 
3. Estudo de Tempos 
4. Planejamento Agregado 
5. Programação e Controle da Produção 
6. Administração de Projetos 
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QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

 
EMENTA: 
 

Esta disciplina visa apresentar o contexto de excelência empresarial, 
notadamente os conceitos, filosofias, princípios e técnicas referentes à gestão da 
qualidade e produtividade. Deve ser resultado que a condição primeira para que 
uma organização atinja e mantenha a classe internacional é que os seus sistemas 
de qualidade e produtividade, planejamento estratégico, recursos humanos de 
informação e orçamento, além da tecnologia e resultados, sejam todos integrados, 
formando um único e poderoso processo administrativo da empresa, visando atinja 
resultados  perenes e com foco nas necessidades do mercado e criando a 
possibilidade de sustentabilidade dentro  do contexto. Serão focados a história da 
qualidade, os programas de qualidade, o controle da qualidade, qualidade de 
projeto, produto e processo, processo de melhoria contínua, gerenciamento pelas 
diretrizes e gestão pela qualidade. 
 
OBJETIVOS: 
 

Disciplina atual é de fundamental importância para o sucesso da gestão 
empresarial, a qual possui, entre outros, os seguintes objetivos básicos: 

 Permitir aos alunos um contanto mais direto, com as 
empresas/profissionais da “era da qualidade;   

 Apresentar aos alunos as ferramentas utilizadas nos programas de 
qualidade;  

 Possibilitar que os alunos sejam capazes de perceber a importância de se 
implantar um programa de qualidade, em qualquer organização; 

 Sensibilizar os alunos que qualidade não é mais um modismo, mas sim 
uma questão de sobrevivência para as organizações deste mundo 
globalizado e altamente competitivo; 

 Despertar nos discentes que a qualidade é a garantia de satisfação dos 
clientes. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1 Abordagem histórica da qualidade 
2 O processo da melhoria contínua 
3 Gerenciamento pelas diretrizes 
4 Gestão da qualidade total 
5 O processo de certificação 
6 Responsabilidade social 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO: AGRONEGÓCIOS 

 
EMENTA: 
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Agronegócio. Definições de agronegócio, suas características. Fundamentos 

da iniciativa nos negócios agropecuários. A evolução do setor agrícola e pecuário no 
Brasil. O crescimento do Agronegócio. A agroindustrialização. Competência do 
agronegócio brasileiro.   Concorrência, organizações, instituições e a globalização 
 
OBJETIVOS: 
 

 Transmitir aos alunos um conhecimento básico e princípios gerais 
fundamentais ao entendimento do significado de agronegócios.  

 Enfocar temas atuais e de interesses para o setor. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. Agronegócio: Um panorama da agricultura e da pecuária 

1.1. Definições, características, fundamentos e evolução. 
1.2. A importância da agricultura 
1.3. A importância da pecuária e suas várias formas 
1.4. A agricultura e a pecuária na propriedade de economia familiar 
 

2. A importância no agronegócio na economia brasileira 
2.1. Desempenho e crescimento 

 
3. Setores ligados ao agronegócio e temas emergentes 

3.1. Indústria 
3.2. Cooperativas 
3.3. Sindicatos 
3.4. Instituições financeiras 
3.5. Instituições de desenvolvimento 
3.6. Concorrência e globalização 
 

4. Competência do agronegócio brasileiro 
4.1. Competência antes, durante e depois da porteira 

4.1.1. Uso de tecnologias e extensão rural 
4.1.2. Qualidade e produtividade no agronegócio 
4.1.3. O macroambiente do agronegócio 

 
 

VIII PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

 
EMENTA: 
 

Sociedade da informação e do conhecimento; A organização como  sistema e 
o enfoque de processos; O ambiente da organização e as informações; Sistemas de 
Informação e suas abordagens: Sistemas de Informações Operacionais (SIO), 
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Gerenciais(SIG) e Estratégicos (SIE); Fluxo de informações; Modelagem de dados; 
Sistemas de informação automatizados: Conceitos e componentes básicos, 
evolução, planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação; Impacto da 
tecnologia de informação nos sistemas de informação; Bases conceituais do 
processo decisório; A importância da Informação no processo decisório a nível 
operacional, tático e estratégico 
 
OBJETIVOS: 
 
O objetivo desta disciplina é estudar as possibilidades de sistemas de informações 
para os processos de negócios da empresa. Apresentam-se alternativas para os 
processos de planejamento, aquisição desenvolvimento e implantação das soluções, 
à vista dos condicionantes dos ambientes externo e interno da empresa. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Sociedade da Informação e do Conhecimento 
2. Abordagem Sistêmica da Organização 
3. Informação 
4. Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação 
5. Processo Decisório 

 
 

EMPREENDEDORISMO 

 
EMENTA: 
 

Empreendedorismo: origem, definição e conceitos. O perfil e as 
características do empreendedor. Identificação de oportunidades de negócios. 
Criatividade e inovação na criação de empresas. O empreendedorismo como opção 
de careira. O planejamento e criação de empresas: o plano de negócio (business 
plan). 
 
OBJETIVOS; 
 

 Suscitar no aluno a curiosidade, a criatividade a inovação e a construção de 
uma idéia e a oportunidade de negócio 

 Estimular o aluno a desenvolver suas características e / ou habilidades 
empreendedoras. 

 Fornecer informações imprescindíveis a construção de um plano de 
negócios.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1 Empreendedorismo: origem, definição e conceitos. 
2 O perfil e as características do empreendedor 
3 Identificando oportunidades de negócios. 
4 Criatividade e inovação na criação de empresas. 
5 O empreendedorismo como opção de careira. 
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6 O planejamento e criação de empresas: o plano de negócio (business 
plan). 

 
 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 
EMENTA 
 

Competitividade, mercados e estratégias. Processos estratégicos. Estratégias 
organizacionais. Análise Ambiental. Cenários e estratégias. A inovação como 
estratégia em ambientes turbulentos. Apoio a tomada de decisão estratégica. 

 
OBJETIVOS 
 

 Proporcionar uma visão prospectiva do ambiente e da empresa para 
obtenção e sustentação de vantagens competitivas em situações em que a 
sensibilidade e a intuição passam a serem mais valorizadas. 

 Desenvolver a capacidade de análise crítica e sistematizada das principais 
contribuições teóricas para o entendimento das influências ambientais 
recebidas na organização, nos aspectos políticos, econômicos, sociais e 
tecnológicos, na elaboração e implementação do planejamento estratégico, 
visando mantê-la sempre em condições de competição com a concorrência.   

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 – COMPETITIVIDADE, MERCADOS E ESTRATÉGIAS. 
1.1. Estruturas de mercado: lócus da concorrência 
1.2. O processo de concorrências 
1.3. Estratégia, concorrência e competitividade 
1.4. Padrão de concorrência e competitividade 

 
2 – PROCESSOS ESTRATÉGICOS.  
2.1. A formulação e a formação de estratégias 
2.2. Estratégias emergentes ou derivadas 
             
3 – ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS. 
3.1. As correntes teóricas da estratégia e a evolução histórica dos conceitos 
3.2. Os pilares da estratégia 
3.3. Os pilares e a importância dos stakeholders 
3.4. O processo de administração estratégica 
 
4 – ANÁLISE DO NEGÓCIO 
4.1. Negócio e limites de atuação 
4.2. Nem muito amplo, nem muito Estreito 
4.3. Negócio e atividades principais 
4.4. Negócio e Unidades Estratégicas de Negócio (UNE) 
4.5. A importância de definir o negócio  
4.6. Dicas para definir o negócio 
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5 – ANÁLISE AMBIENTAL.  
5.1. Metodologias de análise ambiental no planejamento estratégico 
5.2. Considerações sobre as metodologias utilizadas 
5.3. Proposta de uma metodologia que contemple a visão setorial  
 
6 – ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO. 
6.1. Análise das competências organizacionais 
6.2. Cadeia de valor 
6.3. Análise das estratégias genéricas 
6.4. Análise das áreas funcionais 
 
7 – CENÁRIOS E ESTRATÉGIAS. 
7.1. Sistemas dinâmicos, controle ótimo, estratégias e cenários 
7.2. Conceito e tipologia geral de cenários 
7.3. Ferramentas para elaboração de cenários 
7.4. Cenários e estratégia competitiva: uma crítica as cinco forças 
 
8 – A INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA EM AMBIENTES TURBULENTOS.  
8.1. Da mudança a inovação 
8.2. Fontes do processo de inovação 
8.3. Classificando as inovações 
8.4. Caracterizando o processo de inovação 
8.5. A inovação como estratégia       

 
 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
EMENTA: 
 

A Importância dos Serviços na Economia. Marketing na área de Serviços. A 
Importância Estratégica das Operações de Serviços. O Comprador de Serviços. O 
Comportamento do Consumidor de Serviços. Estratégia de Operações e Serviços. 
Projeto do Sistema de Serviços. Planejamento, Programação e Controle dos 
Sistemas de Serviços 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Fornecer ao aluno informações específicas acerca da administração de 
serviços, que facilitem sua atuação nesta indústria, cada vez mais presente e 
participante em nosso Estado. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1– A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS NA ECONOMIA 
      1.1. Os Serviços na Economia Brasileira 
      1.2. Os Serviços como Diferencial Competitivo em empresas de Manufatura 
      1.3. Os Serviços como Atividades Internas de Apoio em uma Empresa 
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2 – MARKETING NA ÁREA DE SERVIÇOS 
      2.1. Introdução 
      2.2. Definição de Serviços 
      2.3. Tipos de Serviços 
       
3 – AS OPERAÇÕES DE SERVIÇOS 
      3.1. A Função de Operações 
      3.2. A Especificidade dos Serviços em Relação à Manufatura 
      3.3. A Interface com a Função de Marketing 
      3.4. Em Busca de uma Classificação para as Operações de Serviços 
       
4 – A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DAS OPERAÇÕES EM SERVIÇOS 
      4.1. Estratégias de Operações – Conceitos 
      4.2. O Papel das Operações nas principais Forças Competitivas 
      
5 – O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS 
      6.1. Participantes do Processo de Compra 
      6.2. Fatores que Influenciam o Comportamento do Consumidor 
      6.3. O Processo de Decisão de Compra 
 
6 – ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS 
      6.1. A Estratégia de operações 
      6.2. A formulação da estratégia de operações 
 
7 – PROJETO DO SISTEMA DE SERVIÇOS 
      7.1. O Pacote de serviços 
      7.2. Processo e tecnologia 
      7.3. Instalações – localização e arranjo físico 
      7.4. Força de trabalho 
      7.5. Organização 
 
8 – PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS. 
      3.1. Gestão da capacidade e da demanda 
      3.2. Gestão de filas e de fluxos de clientes 
      3.3. Sistemas de informação para controle de operações 
      3.4. Gestão de materiais 

 
 
 

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 

 
EMENTA: 
 

Negociação. Conceitos Básicos.  Tipos de Negociação e suas Implicações. 
Ética. Conflito. Novas tendências da negociação nacional e internacional. 
Comportamento e habilidades do Negociador atual 
 
OBJETIVOS: 
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 Despertar a consciência dos alunos para os ganhos advindos para ele e a 
organização quando do emprego de técnicas de negociação pautadas na 
ética e no respeito às particularidades e diferenças culturais de seu 
interlocutor. 

 Adquirir competência de negociação através de estudos de textos e 
exercícios práticos. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Conceitos Básicos de Negociação. 

 Principais definições; 

 Características de um bom negociador; 

 Importância da negociação dos dias de hoje; 

 Variáveis básicas de uma negociação; 

 Estratégias em negociação. 
 

2. Etapas da Negociação 

 Análise; 

 Preparação ou planejamento; 

 Discussão; 

 Fechamento ou acordo; 

 Análise posterior e implementação das decisões. 
 

3. Ética 

 Ètica: Conceitos; 

 Ètica na tomada de decisões e nas negociações. 
 

4. Conflito 

 Conceitos; 

 Origens dos conflitos; 

 Crescimento e desenvolvimento dos conflitos; 

 Administração dos conflitos 

 Natureza dos conflitos: - Quanto aos comportamentos, quanto aos 
contrários e quanto aos momentos de ação; 

 Negociação nos conflitos. 
 

5. Estilos de Negociação 

 Modelo de Jung; 

 Classificação de Gottschalk; 

 Classificação de Marcondes. 
 

6. Uso dos estilos na solução de conflitos; 
 

7. Cases de negociação. 
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IX PERÍODO 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC  

 
Aulas de Orientações 

 

ADMINISTRAÇÃO DO TURISMO 

 
EMENTA: 
 
Introdução ao lazer. Conceito e história do turismo no Brasil e no mundo. Hotelaria e 
as tendências do mercado hoteleiro e análise do cenário turístico brasileiro. História 
da Gastronomia. A gastronomia como atrativo e diferencial turístico. Agências de 
viagens, estruturas e funcionamento. 
 
OBJETIVOS: 

 

 Oferecer aos alunos elementos teóricos e práticos que possibilitem entender 

o funcionamento do mercado turístico e a Administração dos 

Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, como hotéis, Agências de Turismo 

e Restaurantes.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1. INTRODUÇÃO AO LAZER; 

1.1. Sociedade; 

1.2. Sentidos do Lazer; 

1.3. O lazer na antiguidade; 

1.4. A valorização e distribuição do tempo na vida moderna; 

1.5. Divisão do tempo na vida moderna; 

1.6. Interesses o Lazer 

 

2. TURISMO: FENOMENO SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL 

2.1. O fenômeno do turismo; 

2.2. Fatores condicionantes do turismo e do lazer 

2.3. A importância da comercialização do turismo; 

 

3. CARACTERIZANDO O FENÔMENO TURÍSTICO 

3.1. Origem da palavra; 

3.2. Definição; 

3.3. Classificação de viajantes; 

3.4. Anatomia do Turismo 
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3.5. Tipologia do Turismo 

3.6. Segmentação Turística 

3.7. Importância do turismo na sociedade, na cultura e na economia. 

 

4. HOTELARIA 

4.1. Conceitos; 

4.2. Características dos serviços hoteleiros; 

4.3. Aspectos do mercado; 

4.4. Tipos de Hospedagem; 

4.5. O triângulo de sucesso de um hotel. 

 

5. DEPARTAMENTOS FUNCIONAIS 

5.1.  Hospedagem; 

5.2.  Alimentos & Bebidas; 

5.3. Manutenção; 

5.4. Eventos 

5.5. Marketing e vendas 

5.6. Recursos Humanos. 

 

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

6.1. Cargos na hotelaria; 

6.2. Estrutura Operacional de diferentes tipos de hotéis. 

 

7. AGÊNCIAS DE TURISMO 

7.1. Agências de Viagem; 

7.2. Agências de Viagem e turismo; 

               7.3.Classificações e funções. 

 

 

INGLÊS TÉCNICO 

 
EMENTA: 
 

Exploração dos aspectos gráficos de textos, de aspectos lingüísticos e 
discursivos. Estratégias de leitura. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Reconhecer a importância da aquisição de uma segunda língua e 
desenvolver habilidades para uma leitura eficiente através de estratégias de 
leitura. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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                                         Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns - AESGA 
                    Faculdade de Ciências da Administração de Garanhuns - FAGA 

 
 

MATRIZ CURRICULAR – 2010/1 
 

1º PERÍODO  

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Antropologia 60 04 - 

Leitura e Interpretação de Texto 60 04 - 

Teoria Geral da Administração I 60 04 - 

Matemática Básica e Aplicada  60 04 - 

Jogos de Negócios: criatividade, 

oportunidade e inovação 

60 04 - 

Metodologia Científica 60 04 - 

Atividades Complementares 30 - - 

 
2º PERÍODO 

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Comunicação Empresarial 60 04 Leitura e Interpretação de Texto 

Informática 60 04 - 

Introdução ao Direito Público e Privado 60 04 - 

Estatística Aplicada 60 04 Matemática Básica e Aplicada 

Psicologia Aplicada 60 04 - 

Teoria Geral da Administração II 60 04 T.G.A.I 

Atividades Complementares 40 - - 

 
3º PERIÓDO 

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Contabilidade Geral 60 04 - 

Direito Empresarial e do Consumidor 60 04 IDPP 

Economia 60 04 - 

Gestão Empreendedora I 60 04 Jogos de Negócios: criatividade, 

oportunidade e inovação 

Matemática Financeira I 60 04 Matemática Básica e Aplicada 

Sociologia Aplicada 60 04 Antropologia 

Atividades Complementares 40 - - 

 
4º PERIÓDO  

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Administração em Marketing I 60 04 T.G.A.II 

Administração em Recursos Humanos I 60 04 T.G.A.II 

Análise de Demonstração Financeira 60 04 Contabilidade Geral 
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Filosofia e Ética 60 04 - 

Matemática Financeira II 60 04 Matemática Financeira I 

Organização Sistemas & Métodos 60 04 T.G.A.II 

Atividades Complementares 40 - - 

 
5º PERÍODO  

 
6º PERÍODO  

 
7º PERÍODO  
8º PERÍODO  

 
 

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Administração em Marketing II 60 04 Administração em Marketing I 

Administração em Recursos Humanos II 60 04 Adm. em Recursos Humanos I 

Administração de Recursos Materiais e 

Patrimoniais 

60 04 
T.G.A.II 

Custos 60 04 Contabilidade Geral 

Gestão Ambiental 60 04 T.G.A.II 

Legislação Trabalhista 60 04 - 

Atividades Complementares 40 - - 

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Administração Fin. e Orçamentária I 60 04 T.G.A.II 

Administração da Produção I 60 04 T.G.A.II 

Gestão Empreendedora II 60 04 Gestão Empreendedora I 

Legislação Tributária 60 04 Direito Empresarial e do 

Consumidor 

Logística 60 04 Adm. de Rec. Mat. e 

Patrimoniais 

Mercado de Capitais e Comércio Exterior 60 04 Economia 

Atividades Complementares 40 - - 

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Administração Fin. e Orçamentária II 60 04 Adm. Financeira e Orçamentária I 

Administração da Produção II 60 04 Administração da Produção I 

Administração de Serviços 60 04 T.G.A.II 

Administração de Sistemas de Informação 60 04 Informática 

Administração Pública 60 04 T.G.A. II 

Técnicas de Negociação 60 04 Adm. de Recursos Humanos II 

Atividades Complementares 40 - - 

DISCIPLINA CH CS PRÉ-REQUISITO 

Agronegócios 60 04 T.G.A.II 

Gestão Estratégica 60 04 T.G.A.II 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 60 04 - 
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CONTEÚDOS CURRICULARES 

 
 

I PERÍODO 

 
 

ANTROPOLOGIA 

 
EMENTA: 
 
Cultura e sociedade. Estratégias culturais de adaptação do ser humano ao meio 
ambiente. Interfaces da cultura e História na formação da família. Cultura e valores 
sociais. Cultura, mídia e globalização.  
 
OBJETIVOS: 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Conceitos de Cultura 

 Cultura Material e imaterial 

 Subcultura 

 Relativismo e etnocentrismo 

 Cultura popular e cultura de massa. 
2. Cultura e Família 

 Evoluções dos arranjos familiares 

 Família brasileira e família nordestina 

 História e cultura 
3. Valores Sociais e Identidade Cultural 

 Relativização de valores 

 Construção da identidade cultural  
4. Cultura e Globalização 

 A comunicação de massa 

 As TIC e a transformação cultural  
 
 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

 
EMENTA: 
 

Prática da leitura: conceito, leitor e produção da leitura, fatores que 
constituem as condições de produção da leitura. Estratégias de leitura: leitura e 
suas técnicas, tipos de leitura, aproveitamento da leitura, objetivo da leitura, 
compreensão do texto, leitura interpretativa, leitura crítica, análise do texto. O 
estudo do texto: considerações sobre a noção de texto, as várias possibilidades de 
leitura de um texto, informações implícitas, níveis de leitura de um texto, viés, 
coesão e coerência textual. Tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo, 
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argumentativo, dissertativo-argumentativo, informativo, injuntivo, resumo e resenha. 
Tipos de discursos: lúdico, polêmico, autoritário. Redação de textos de gêneros 
variados. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Desenvolver habilidades e competências na prática da leitura e da 
interpretação de variados tipos de textos, sobretudo dos textos referentes à 
área da administração. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Prática da leitura 
1.1 Conceito 
1.2 Leitor e produção da leitura 
1.3 Fatores que constituem as condições de produção da leitura 
2. Estratégias de leitura 
2.1 Leitura e suas técnicas 
2.2 Tipos de leitura 
2.3 Aproveitamento da leitura 
2.4 Objetivo da leitura 
3. O estudo do texto 
3.1 Considerações sobre a noção de texto 
3.2 As várias possibilidades de leitura de um texto 
3.3 Informações implícitas 
4. Tipos de textos  
4.1 Narrativo 
4.2 Descritivo 
4.3 Dissertativo 
4.4 Argumentativo 
5. Redação de texto argumentativo 
 
SEGUNDA UNIDADE 
6. Estratégias de leitura 
6.1 Compreensão do texto 
6.2 Leitura interpretativa 
6.3 Leitura crítica 
6.4 Análise do texto 
7. O estudo do texto 
7.1 Níveis de leitura de um texto 
7.2 Viés 
7.3 Coesão e coerência textual 
8. Tipos de textos  
8.1 Dissertativo-argumentativo 
8.2 Informativo 
8.3 Injuntivo 
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8.4 Resumo  
8.5 Resenha 
9. Tipos de discursos 
9.1 Lúdico 
9.2 Polêmico 
9.3 Autoritário. 
10. Redação de resumo e resenha 
 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I 

 
EMENTA: 
 

Bases fundamentais da teoria administrativa tradicional. Teorias normativas e 
prescritivas da Administração, envolvendo a abordagem clássica, humanista e 
neoclássica. 
 
OBJETIVOS: 
 

Apresentar a Administração como Ciência e fomentar o interesse e a 
compreensão da natureza dos encargos e propósitos fundamentais da 
Administração, contribuindo para o desenvolvimento de competências na 
compreensão da Organização e suas funções de planejar, organizar, liderar, 
executar e controlar as atividades organizacionais no cumprimento de sua missão. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução à Teoria Geral da Administração 

 A administração e suas perspectivas 

2. Os primórdios da Administração 

 Antecedentes históricos da administração 

3. Abordagem Clássica da Administração 

 Administração científica 

4. Abordagem Humanística da Administração 

 Teorias transitivas da administração 

 Teoria das relações humanas 

 Decorrência da teoria das relações humanas 

5. Abordagem Neoclássica da Administração 

 Teoria neoclássica da administração 

 Decorrências da abordagem neoclássica: processo administrativo 

 Decorrências da abordagem neoclássica: tipos de organização 

 Decorrências da abordagem neoclássica: departamentalização 
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 Administração por objetivos (APO) 

 

 

MATEMÁTICA BÁSICA E APLICADA 

 
EMENTA: 
 

Matemática Aplicada da Teoria Dos Conjuntos, Conjuntos Numéricos, 

Relação, Função, Funções Do 1° e 2° Graus, Função Modular, Função Exponencial 

E Função Logarítmica. 

 
 
OBJETIVOS: 

As atividades de matemática devem levar o aluno a: 
 

 Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 
permitam a ele adquirir uma formação cientifica geral e avançar em estudos 
posteriores; 

 Aplicar seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas, nas 
atividades tecnológicas e na interpretação da ciência; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas de 
comunicação, bem como seu espírito crítico, e sua criatividade; 

 Estabelecer conexões e integração entre diferentes temas matemáticos e 
entre esses temas e outras áreas do currículo; 

 Expressar-se em linguagem oral e escrita e de forma gráfica diante de 
situações matemáticas, em outras áreas do conhecimento e no cotidiano, 
valorizando a linguagem matemática na comunicação de idéias; 

 Usar e reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito; 

 Analisar e interpretar criticamente dados provenientes de problemas 
matemáticos, de outras áreas do conhecimento e do cotidiano; 

 Desenvolver atitudes positivas em relação à matemática, como autonomia, 
confiança em relação às suas capacidades matemática, perseverança na 
resolução de problemas, gosto pela matemática e pelo trabalho cooperativo. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
PARTE I – PRELIMINARES 

 
     REVISÃO DE MATEMÁTICA BÁSICA  

 Cálculo Numérico; Cálculo com Números percentuais; Cálculo algébrico; 

Equações e  Sistemas do 1o grau; Equações e Sistemas do 2o grau. 

 

    CAPÍTULO I - Teoria dos Conjuntos e suas aplicações 

1.1 - Definição, Representação, Conjunto unitário, Conjunto vazio e Conjunto 

universo. 
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           1.2 - Relações de Pertinência e Inclusão 

1.3 - Operações com Conjuntos: Reunião, Intersecção, Diferença, 

Complementar,        Conjunto das partes 

1.4 - Aplicações sobre a Teoria dos Conjuntos 

           1.5 - Conjuntos Numéricos – Conjunto dos números naturais, inteiros, 

racionais 

           1.6 - Conjuntos dos Irracionais e reais, Intervalos numéricos e suas 

operações 

 

    PARTE II – FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL E SUAS APLICAÇÕES 

 

    CAPÍTULO 2 – Principais Funções Elementares do 1º grau 

2.1 - Definições, valor numérico de uma função, domínio, contradomínio e 

conjunto imagem, representação gráfica 

2.2.- Função constante, Função Linear, Função Identidade e Função afim, 

gráfico, zeros das funções, sinal da função, inequações 

           2.3 - Funções Receita do 1º grau com preço fixo, Funções Receita média, 

gráficos 

2.4 - Cálculos da receita bruta num plano financeiro com lucro presumido 

          2.4.1 - Compra de mercadorias – Estoque inicial 

          2.4.2 – Índice de comercialização 

          2.4.3 – Margem de lucro 

          2.4.4 – Taxa de marcação (TM) 

          2.4.5 – Custo da mercadoria ou serviço vendido 

          2.4.6 – Preço de venda da mercadoria ou serviço, Receita bruta 

 2.5 -  Margens de contribuição por unidade 

 2.6 -  Funções rentabilidade 

 2.7 -  Prazos de retorno do investimento 

            2.8 – Funções custo, custo fixo e variável, funções custo médio, custo 

mínimo 

            2.9 – Funções lucro, definição, gráficos, lucro ou prejuízo? Lucro máximo 

            2.10 - Funções demanda do 1º grau de mercado com preço variável 

            2.11 - Funções oferta de mercado do 1º grau 

            2.12 – Preços de equilíbrio e quantidade de equilíbrio de mercado de 

Concorrência perfeita 

            2.13 – Funções de depreciação linear 

            2.14 – Funções consumo  

            2.15 – Funções poupança 

 
      CAPÍTULO 3 – FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL DO 2º GRAU E SUAS 
APLICAÇÕES   

3.1. Definição, gráfico, cálculo do vértice, zeros da função, estudo do sinal, 

conjunto-imagem, inequações 
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           3.2 – Funções Receita, Custo e Funções Lucro quadráticos 

 

     CAPÍTULO 4 - FUNÇÕES EXPONENCIAL E SUAS APLICAÇÕES 

           4.1 – Propriedades operatórias das potências 

           4.2 – Definições, gráficos, domínio e conjunto imagem, equações, inequações 

           4.3 – Modelos de crescimento e decrescimento exponencial 

           4.4 – Funções exponenciais e depreciação de um bem 

 

      CAPÍTULO 5 – FUNÇÕES LOGARITMICAS E SUAS APLICAÇÕES 

          5.1 - Definições, domínio e contradomínio, gráficos 

          5.2 – Propriedades operatórias, equações 

          5.3 – Funções logarítmicas e a valorização e a desvalorização de um bem 

 

JOGOS DE NEGÓCIOS: CRIATIVIDADE, OPORTUNIDADE E INOVAÇÃO 

 
EMENTA: 
 

Jogos com simulações de cenários onde os alunos podem perceber na 
prática a importância da criatividade e inovação no mundo empresarial. Conceitos 
iniciais sobre gestão estratégica, empreendedorismo e inovação, que serão 
aprofundados nas disciplinas posteriores do curso. 

Simulação empresarial em uma abordagem lúdica e integrada as principais 
áreas funcionais das empresas. 

 
OBJETIVOS: 
 

 Permitir a integração de conhecimentos empíricos de forma integrada, nas 
diversas disciplinas do curso de administração (finanças, produção, vendas, 
recursos humanos, planejamento, contabilidade) proporcionando uma visão 
holística e superficial do funcionamento de uma empresa. 

 Proporcionar aos alunos vivenciar os jogos de empresas, ou seja, competirem 
entre equipes como se fossem empresas a partir de informações do ambiente 
interno e externo.  

 Contribuir para o desenvolvimento de competências comportamentais, 
técnicas e de cidadania necessárias para o alcance do perfil de egresso 
desejado. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Criatividade 
2. Inovação 
3. Habilidades pessoais e de grupos 
4. Analise de Cenário 
5. Simulação empresarial 
6. A empresa simulada. 
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7. Tomada de decisões. 
 
 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 
EMENTA: 
 

Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos. Diretrizes 
metodológicas para a leitura, compreensão e documentação de textos e elaboração 
de seminários, artigo científico, resenha e monografia. Processos e técnicas de 
elaboração do trabalho científico. Pesquisa – tipos; documentação – didática 
pessoal, fichamento; projeto e relatório de pesquisa – etapas; monografia – 
elaboração. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Introduzir conhecimentos básicos em leitura, construção e interpretação de textos e 
materiais acadêmico/científicos, úteis ao aluno no ingresso do curso;  
-  Desenvolver capacidades acadêmicas e profissionais, possibilitando ao aluno uma 
melhor formação partir do adequado manuseio de trabalhos acadêmico/científicos. 
- Apresentar os conhecimentos básicos sobre aplicabilidade do método científico 
abordando as características e particularidades do conhecimento 
acadêmico/científico geradoras de explicações científicas. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1 Introdução 
Metodologia científica: conceituação; importância; aprendizagem da metodologia 
científica; metodologia científica e o uso das informações via net para futuros 
administradores. 
 
Aquisição do conhecimento científico: importância; fontes do conhecimento 
científico; orientação e enfoque do processo de aprendizagem; aprendizagem formal 
e aprendizagem informal; a iniciação científica; formação científica e técnica do 
profissional em Administração. 
 
Leitura da literatura acadêmico/científica: procedimento e técnicas de leitura; 
esquemas e roteiros de leitura; procedimentos e recursos para a melhoria da 
qualidade da leitura; 
 
2 Ciência e Conhecimento Científico. 
Níveis de conhecimento: conhecimento empírico, conhecimento filosófico, 
conhecimento teológico e conhecimento científico, verdade, evidência e certeza. 
 
Espírito científico: natureza e qualidades do espírito científico; importância do 
espírito científico. 
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Ciência e método científico; características do método científico; estratégia e tática 
científica; circularidade do método científico.  
 
3 Pesquisa Científica. 
Observação e raciocínio: característica; mensuração de uma característica; escalas 
de medida; raciocínios dedutivo e indutivo. 
 
Estágios de uma pesquisa científica completa: identificação e estabelecimento do 
problema científico; busca e revisão das unidades de leitura disponíveis; 
planejamento da pesquisa; condução da pesquisa; análise e interpretação dos 
resultados; difusão dos resultados. 
 
Conceitos básicos: unidade, população, amostra e amostragem. 
 
4 Divulgação do Conhecimento Científico 
Redação científica: linguagem científica e suas características; abreviaturas; 
ilustrações; citações e notas de pé de página. 
 
Preparação de trabalho científico: planejamento; estrutura do trabalho científico: 
introdução, desenvolvimento e conclusão; sumário, prefácio e apêndice; bibliografia. 
 
Apresentação de trabalho científico: aspectos exteriores: dimensões, preparação do 
texto, paginação, margens e espaços; apresentação das partes do trabalho: capa, 
folha de rosto, sumário, prefácio, introdução, desenvolvimento e conclusão. 
 
 
 
 

II PERÍODO 

 
 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 
EMENTA: 
 

Cenários da Comunicação Empresarial, destacando a realidade brasileira. 
Noções gerais sobre o relacionamento das organizações com seus públicos de 
interesse: colaboradores, clientes, acionistas, governos, imprensa, patrocinadores, 
apoiadores, parceiros, investidores. Comunicação, poder e cultura organizacional. A 
comunicação como instrumento de gestão e liderança de equipes. Importância do 
planejamento integrado de comunicação. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar conhecimentos específicos à gestão das estratégias de 
comunicação empresarial, de forma a contribuir para o desenvolvimento e 
crescimento profissional. 
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 Capacitar o profissional a identificar os fluxos da comunicação empresarial 
sob diversas perspectivas. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1- Cenários da Comunicação Empresarial 
1.1 – Evolução do tema 
1.2 - Conceito 
1.3 – Comunicação empresarial no Brasil 
 
2- Noções Gerais sobre o Relacionamento das Organizações e seus públicos 
2.1 – Funcionários - endomarketing 
2.2 – Diversos stakeholdes 
 
3- Comunicação, poder e cultura organizacional 
3.1- Cultura organizacional e comunicação 
3.2 – Relações de poder nas organizações 
3.3 – Papel da comunicação nas organizações 
 
4- A comunicação como instrumento de gestão e liderança de equipes 
4.1 – Gestão e comunicação 
4.2 – Desenvolvimento de equipes através da comunicação 
4.3 – Liderança e comunicação 
 
5- Importância do Planejamento Integrado de Comunicação 
5.1 – O que é Planejamento Integrado 
5.3 – Comunicação Estratégica 
5.2 – Como fazer um planejamento integrado de comunicação 

 

INFORMÁTICA 

 
EMENTA: 
 

Conceitos básicos de Hardware e Software. Aplicativos: Power point, Excel, 
Front Page, Corel Draw, Access, internet Explorer. Sistema de Redes. Lógica. 
Algoritmo e Fluxograma. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Proporcionar conhecimento básico, para capacitação do aluno no domínio da 

Informática, como ferramenta imprescindível ao administrador empreendedor. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Conceitos básicos de Informática 
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            1.1 Conceitos (hardware, software, bit, byte) 
            1.2 Hardware – elementos básicos 
            1.3 Configuração de microcomputadores 

 
2. Estrutura de rede  
    2.1 - Conceito. Tipos de rede. Sistema batch e on-line 
    2.2 – Arquitetura de funcionamento 
    2.3 – Vantagens e desvantagens 

 
3. Introdução à software 

 3.1 - Conceitos básicos. Sistema operacional. 
  

4. Planilhas eletrônicas (Excel) 
 4.1– Fórmulas 
 4.2 - Uso de funções lógicas 
 4.3 - Gráfico 
 4.4 – Aplicação em administração (folha de pagamento, contas a pagar e a 
receber, fluxo de caixa,   estoque,...). 
  

5. Banco de dados (Access) 
 5.1 – Teoria sobre banco de dados 
 5.2 – Utilização prática do software 
 5.3 – Tabelas relacionais 
 5.4 - Aplicação em administração (tabelas de clientes, consulta, filtro, 
impressão) 
  

6. Front Page 
 6.1 – Formatação de sites 
 6.2 - Uso da internet 
  

7. Power Point 
 7.1. - Funções básicas 
 7.2. - Aplicação em palestras e propagandas 
  

8. Lógica 
    8.1 - Algarítimo 
    8.2– Fluxograma 

 

 

INTRODUÇÃO AO DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

 
EMENTA: 
 

Legislação Básica: aspectos teóricos e práticos. Administrador/empresa e 
administração pública. Novas tendências do direito público frente ao contexto 
brasileiro e internacional. Direito civil e direito comercial: aspectos teóricos e 
práticos. Novas tendências do direito civil e direito comercial frente ao contexto 
brasileiro e internacional.     
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OBJETIVOS: 
 

 Fornecer aos alunos os conceitos de básicos do direito público e privado, 
facilitando desta maneira o aprofundamento dos estudos do direito, essencial 
à formação profissional 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. Direito. 

1.1 Conceito 
1.2 Divisão 

 
2. Direito Privado. 

2.1 Conceito  
2.2 Divisão 

 
3. Direito civil. 
    3.1. Das pessoas. 
          3.1.1 Das pessoas naturais. 
          3.1.2 Dos direitos da personalidade. 
 
    3.1.2 Das pessoas jurídicas 
          3.1.2.1 Conceito, formação e extinção 
          3.1.2.2 Associações 
          3.1.2.3 Fundações 
     3.1.3 Domicílio da Pessoa Natural e Jurídica 
      
     3.1.4 Bens 
           3.1.4.1 Móveis e Imóveis 
           3.1.4.2 Fungíveis e Não Fungíveis 
           3.1.4.3 Consumíveis 
           3.1.4.4 Públicos  
       
      3.1.5 Negócio Jurídico 
           3.1.5.1 Conceito 
           3.1.5.2 Defeitos do Negócio Jurídico 
                     3.1.5.2.1Erro 
                     3.1.5.2.2 Dolo 
                     3.1.5.2.3 Coação 
                     3.1.5.2.4 Estado de Perigo 
                     3.1.5.2.5 Lesão 
                     3.1.5.2.6 Fraude Contra Credores 
       
      3.1.6 Atos Ilícitos 
 
      3.1.7 Direito das Obrigações 
            3.1.7.1 Obrigação de Dar Coisa Certa e Incerta 
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            3.1.7.2 Obrigação de Fazer 
            3.1.7.3 Obrigação de Não Fazer 
            3.1.7.4 Obrigações Alternativas 
            3.1.7.5 Obrigações Divisíveis e Indivisíveis 
            3.1.7.6 Obrigações Solidárias 
            3.1.7.7 Pagamento Direto e Indireto 
                     3.1.7.7.1 Pagamento em Consignação  
                     3.1.7.7.2 Pagamento em Sub-rogação 
                     3.1.7.7.3 Imputação do Pagamento 
                     3.1.7.7.4 Dação em Pagamento 
 

3.1.7.7.5 Novação 
                      3.1.7.7.6 Compensação 
                      3.1.7.7.7 Confusão 
                      3.1.7.7.8 Remissão 
 
           3.1.7.8 Mora do Credor e Devedor 
  
           3.1.7.9 Perdas e Danos 
 
           3.1.7.10 Juros Legais 
 
      3.1.8 Contratos 
           3.1.8.1 Conceito 
           3.1.8.2 Partes 
           3.1.8.3 Pressupostos 
           3.1.8.4 Arras 
           3.1.8.5 Vício Redibitório 
           3.1.8.6 Evicção 
           3.1.8.7 Contratos aleatórios 
           3.1.8.8 Distrato 
           3.1.8.9 Contrato de Compra e Venda 
                    3.1.8.9.1 Conceito 
                    3.1.8.9.2 Cláusulas especiais 
                    3.1.8.9.3 Retrovenda 
                    3.1.8.9.4 Venda a contento 
                    3.1.8.9.5 Preempção ou Preferência 
                    3.1.8.9.6 Venda com Reserva de Domínio 
                    3.1.8.9.7 Venda Sobre Documento 
          3.1.8.10 Troca ou Permuta 
          3.1.8.11 Contrato Estimatório 
          3.1.8.12 Doação 
          3.1.8.13 Locação 
          3.1.8.14 Empréstimo 
          3.1.8.15 Prestação de Serviço 
          3.1.8.16 Mandato 
     
      3.1.9 Direito de Empresa 
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           3.1.9.1 Empresário 
                     3.1.9.1.1 Caracterização e Inscrição 
                     3.1.9.1.2 Capacidade 
           3.1.9.2 Nome Empresarial 
           3.1.9.3 Estabelecimento 
           3.1.9.4 Da Sociedade 
                     3.1.9.4.1 Conceito 
                     3.1.9.4.2 Sociedade Não Personalizada 
                     3.1.9.4.3 Sociedade em Conta de Participação 
                     3.1.9.4.4 Sociedade Personificada 
                                 3.1.9.4.4.1 Sociedade Nome Coletivo 
                                 3.1.9.4.4.2 Sociedade em Comandita Simples 
                                 3.1.9.4.4.3 Sociedade Simples 
                                 3.1.9.4.4.4 Sociedade Limitada 
                                 3.1.9.4.4.5 Sociedade Anônima 
                                 3.1.9.4.4.6 Sociedade em Comandita Por Ações.     

4. Direito Comercial 
     4.1 Conceito 
     4.2 Atos Comerciais 
     4.3 Livros Comerciais 
     4.4 Falência 

            4.4.1 Conceito 
            4.4.2 Caracterização 
            4.4.3 Quem pode falir 
            4.4.4 Quem pode requerer falência 
            4.4.5 Efeitos da Sentença Declaratória de Falência 
            4.4.6 Síndico 
            4.4.7 Massa Falida 
            4.4.8Fases da Falência 
            4.4.9 Ordem de Preferência dos Credores 
     4.5 Concordata  
            4.5.1 Conceito 
            4.5.2 Espécies 
 
5. Direito Público. 
     5.1 Conceito 
     5.2 Divisão 
 
6. Direito Constitucional 
     6.1 Conceito 
     6.2 Norma Moral e Legal 
     6.3 Lei e Norma 
     6.4 Hierarquia das Leis 
     6.5 Constituição 
     6.6 Direito e Garantias 
           6.6.1 Hábeas Corpus 
           6.6.2 Mandato de Segurança 
           6.6.3 Mandato de Injunção 
           6.6.4 Hábeas Datas 
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           6.6.5 Ação Popular 
     6.7 Nacionalidade  
           6.7.1 Critérios de Adoção 
           6.7.2 Brasileiro Nato e naturalizado 
           6.7.3 Alistamento Eleitoral 
           6.7.4 Cargos Eletivos 
           6.7.5 Eleição Majoritária e Proporcional 
     6.8 Organização Administrativa do Estado 
     6.9 Os três poderes 
     6.10 Tributos 
              6.10.1 Conceito 
              6.10.2 Princípios 
              6.10.3 Espécies 
                          6.10.3.1 Impostos Federais, Estaduais e Municipais 
                          6.10.3.2 Taxas 
                          6.10.3.3 Contribuição de Melhoria 
 
7. Direito Administrativo 
     7.1 Conceito 
     7.2 Administração Pública 
   7.2.1 Entidades Estatais 
           7.2.2 Entidades Fundacionais e Autárquicas 
           7.2.3 Entidades Paraestatais 
      7.3 Atividade Administrativa – Princípios 
           7.3.1 Legalidade 
           7.3.2 Moralidade  
           7.3.3 Impessoalidade 
           7.3.4 Publicidade 
           7.3.5 Eficiência 
 
     7.4 Poderes Administrativos 
           7.4.1 Poder Vinculado 
           7.4.2 Poder Discricionário 
           7.4.3 Poder Hierárquico 
           7.4.4 Poder Disciplinar 
           7.4.5 Poder Regulamentar 
           7.4.6 Poder de Polícia 
 
     7.5 Licitações 
           7.5.1 Conceito 
           7.5.2 Espécies 
 
     7.6 Contratos Administrativos 
           7.6.1 Conceito 
           7.6.2 Espécies          
 
 

ESTATÍSTICA APLICADA 
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EMENTA: 

 
Métodos estatísticos, A Estatística, Estatística nas empresas; População e 

amostra, Séries estatísticas, Gráficos, Distribuição de freqüências, Medidas de 
posição, Medidas de dispersão. 
 
OBJETIVOS: 

 
Apresentar a Estatística como ferramenta de analise e tomada de decisão 

dentro da Administração de Empresas, objetivando uma visão da importância dos 
controles internos e fatores econômicos externos, bem como todas as variações que 
inferem diretamente dentro de um sistema organizacional. Dessa forma contribuindo 
para o desenvolvimento de competências na compreensão da Organização e suas 
funções de planejar, organizar, liderar, executar e controlar as atividades 
organizacionais no cumprimento de sua missão. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Método Estatístico  

1.1 O método cientifico; O método Experimental; O método Estatístico. 

2.  A Estatística 

2.1 Fases do método estatístico: 

2.1.1 Coleta de dados; Critica de dados; Apuração de dados; Exposição 
ou apresentação de dados; Análise dos resultados. 

3. População e Amostra 

3.1 Amostragem casual, proporcional estratificada e Sistemática; 

4. Séries Estatísticas 
4.1 Séries históricas, cronológicas, temporais ou marchas,Séries geográficas, 

espaciais, territoriais ou de localização, Séries especificas ou 
categóricas,Séries conjugadas. Tabela de dupla entrada; Distribuição de 
freqüência; Dados absolutos e relativos: As percentagens; Os índices 
econômicos; Os coeficientes e as Taxas. 

 
5. Gráficos Estatísticos 

5.1 Gráfico em linha ou em curva; Gráfico em colunas ou em barras; Gráfico 
em setores. 

 
6. Distribuição de freqüência 

6.1 Tabela primitiva ROL; Distribuição de freqüência; Elementos de uma 
distribuição de freqüência (Classe, Limites, Amplitudes, Ponto médio e 
Freqüência simples e absoluta); Numero de classes. Intervalos de classe; 
Tipos de freqüências com e sem intervalos de classes; Representação 
Gráfica de uma distribuição: Histograma, Polígono de freqüência. 
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     7    Medidas de Posição 
           7.1 Média Aritmética (dados agrupados e não agrupados); Propriedades da 

média e Desvio em relação a média; Moda(dados agrupados e não 
agrupados) ; Mediana (dados agrupados e não agrupados); Quartil, Decil e 
Centil. 

 
      8    Medidas de Dispersão ou de Variabilidade 

            8.1 Dispersão ou Variabilidade; Amplitude Total (dados agrupados e não 
agrupados);Variância. Desvio Padrão (dados agrupados e não agrupados); 
Coeficiente de Variação. 

 
 

PSICOLOGIA APLICADA 

 
EMENTA: 
 

Contribuição da ciência psicológica para as organizações. A motivação 
humana como uma ferramenta para o administrador. Comportamento humano no 
trabalho. Comportamento individual e Comportamento de grupo.  Seleção de 
pessoal.  Estresse e outras psicopatologias ocupacionais. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar aos alunos oportunidades para adquirir conhecimentos teórico e 
prático, utilizando os principais conceitos da Psicologia Organizacional, para 
atuar na administração de empresas, compreendendo o comportamento 
individual e as relações grupais no trabalho, visando a solução de problemas 
e o desenvolvimento do potencial humano e das organizações. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. A Psicologia Organizacional  

1.1. O que é a Psicologia Organizacional; 
1.2. Possibilidades de atuação do Psicólogo Organizacional; 
1.3. Evolução histórica da Psicologia Organizacional.  

 
2. Desenvolvimento Organizacional – DO 

2.1. Conceito de DO 
2.2. O processo de mudança 
2.3. Teorias do DO 

 
3. O Indivíduo e a Organização 

3.1. Aspectos individuais relacionados ao trabalho;  
3.2. O lugar do indivíduo na organização. 
 

4. Os grupos de Trabalho 
4.1.  A Natureza dos Grupos de Trabalho  
4.2.  Relações interpessoais 
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4.3.  O processo do conflito: negociação 
 
5.  Motivação humana nas organizações 
     5.1. Conceito e dinâmica da motivação; 
     5.2. Teorias da Motivação; 
     5.3. Implicações da motivação na gestão de pessoas. 
 
6.  Seleção de Pessoal 
     6.1. Recrutamento de pessoal 
     6.2. As diferenças individuais; 
     6.3. A utilização dos testes psicológicos na empresa. 
 
7. Comportamento produtivo e contraproducente do funcionário 
     7.1. Comportamento produtivo: desempenho no trabalho; 
     7.2. Comportamento Organizacional de Cidadania; 
     7.3. Comportamento contraproducente: abandono, agressão, intimidação, 
sabotagem e roubo. 
 
8. Saúde Mental no Trabalho 

8.1 Processos psicopatológicos gerados na interação entre o homem e o trabalho. 
8.2  Saúde mental e trabalho 

 
 
 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II 

 
EMENTA: 
 

Bases fundamentais da teoria administrativa tradicional. Teorias normativas e 
prescritivas da Administração, envolvendo a abordagem clássica, humanista e 
neoclássica 
 
OBJETIVOS: 
 

 Apresentar a Administração como Ciência e fomentar o interesse e a 
compreensão da natureza dos encargos e propósitos fundamentais da 
Administração, contribuindo para o desenvolvimento de competências na 
compreensão da Organização e suas funções de planejar, organizar, liderar, 
executar e controlar as atividades organizacionais no cumprimento de sua 
missão. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. ABORDAGEM ESTRUTURALISTA DA ADMINISTRAÇÃO: 

    1.1. Modelo Burocrático de Organização; 

    1.2. Teoria Estruturalista da Administração. 

2. ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO 
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    2.1. Teoria Comportamental da Administração 

    2.2. Teoria do Desenvolvimento Organização 

3.ABORDAGEM SISTÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO 

     3.1  A Cibernética e a Administração; 

     3.2  Teoria Matemática da Administração 

     3.3  Teoria de Sistemas 

4. ABORDAGEM CONTINGENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO 

     4.1.Teoria Contingencial da Administração; 

5. NOVAS TENDÊNCIAS DA TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


