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Resumo 

 

O objetivo do estudo consiste em descrever, na visão do corpo discente e docente, a 
perspectiva de os Projetos Experimentais a serem elaborados no Curso de Administração com 
ênfase em Marketing de Moda, contribuírem para o desenvolvimento sustentável do Pólo de 
Confecções do Agreste. Na delimitação do estudo entendeu-se ser esta iniciativa da 
Universidade de Pernambuco (UPE), empreendida no campus de Caruaru desde 2007, 
inovadora e uma resposta aos desafios da interiorização do ensino. Assim, foram abordadas 
questões interdisciplinares relativas tanto ao binômio teoria-prática como a interação com o 
que se conhece como rota da moda, com seu dinamismo e demandas pertinentes com a 
chamada economia do aprendizado. O referencial teórico reflete essa discussão, na qual se 
destaca a importância dos Projetos Experimentais (PEX) para a formação dos egressos do 
referido Curso. A estratégia metodológica do estudo segue a linha descritiva, reunindo 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo (entrevistas, questionários e visitas locais). 
Configurado como um estudo de caso, procurou-se desvendar as perspectivas de alunos e 
professores acerca dos Projetos Experimentais que integram o Projeto Político-Pedagógico do 
Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda no contexto estudado, qual seja a 
contribuição que estes podem oferecer para o desenvolvimento sustentável do Pólo de 
Confecções do Agreste. Foram estabelecidos critérios de seleção de discentes e docentes para 
a abordagem, tendo em vista questões de custos, tempo e acessibilidade. Os dados coletados 
foram tratados conforme a análise de conteúdo realizada, considerando as duas categorias 
centrais de atores da pesquisa e a temática ora descrita. Os resultados obtidos apontam para 
uma perspectiva otimista na visão do corpo discente de que os Projetos Experimentais, 
direcionados ao Pólo de Confecções, tendo a oportunidade de serem implementados venham a 
contribuir para um processo sustentado de crescimento das empresas que integram esse Pólo. 
Esta possibilidade está imbricada ao capital humano que está sendo formado pelo Curso e 
que, no entendimento dos alunos, vem a atender uma carência observada na região. Por outro 
lado os alunos revelaram estar conscientes da necessidade de superar barreiras existentes 
relacionadas à cultura do empresariado local e a própria formatação do Curso que tem no PEX 
o diferencial inovador como contribuição a essa vocação regional do Agreste Central. Quanto 
ao corpo docente, a perspectiva também se mostra favorável quanto aos PEX contribuírem 
para o desenvolvimento sustentável do Pólo, compatível com a visão dos alunos, através de 
capital humano qualificado, tendo em vista o Pólo apresentar essa necessidade de se 
profissionalizar, e das empresas serem melhor geridas, de modo a consolidar o seu 
desenvolvimento, gerando emprego e renda e a geração de impostos. Foi evidenciado que, ao 
mesmo tempo em que se está implantando o projeto político e pedagógico do curso está-se 
fazendo a sua revisão e ajuste, sobretudo quanto ao desenvolvimento do PEX. Também foi 
verificada uma preocupação em equacionar as dificuldades encontradas de aproximação e 
relacionamento com o meio empresarial e a universidade. Para tanto, está havendo um 
processo de negociação no presente momento. Considerando que o Curso ainda não tem 
egressos, a pesquisa tem caráter formativo e procura trazer contribuições para o seu 
aperfeiçoamento e alinhamento com a promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda; Projetos 
experimentais (PEXs); Pólo de Confecções; Educação e Desenvolvimento Sustentável.  



 
 

 
 

 

Abstract 
 
The objective of this study is to describe, as seen by the academic and student body, the 
perspective of the Experimental Projects to be undertaken on the Administration Course with 
emphasis on Marketing Fashion, which contribute to the sustainable development of the 
Clothing Center of the Agreste region. In defining the study it was understood this initiative 
was of the Universidade de Pernambuco (UPE), undertaken on the campus of Caruaru since 
2007, and is a study which is innovative and an answer to the challenges posed by taking 
higher education studies to the interior. Thus, inter-disciplinary questions were tackled 
relating both to the theoretical and practical binomial and to interaction such as what is known 
as the Fashion Trail, with its dynamism and demands pertinent to the so-called economy of 
lessons learned. The theoretical referencing reflects this discussion in which the importance of 
Experimental Projects (EXPs) is stressed for the formation of the outcomes of the Course 
referred to. The methodological strategy of the study follows the descriptive line, bringing 
together bibliographical and documental research, and fieldwork surveys (interviews, 
questionnaires, and local visits). By being shaped as a case study, it was sought to reveal the 
points of view of students and teachers about Experimental Projects which integrate the 
Policy-Pedagogic Project of the Administration Course with emphasis on Marketing Fashion 
in the context studied, and what the contribution may be that these can offer to the sustainable 
development of the Clothing Center of the Agreste. Teachers’ and students’ selection criteria 
were established for the approach, having in view questions of costs, time and accessibility. 
The data collected were treated according to the content analysis undertaken, and considered 
the two central categories of research actors and the issues just described. The results obtained 
point to an optimistic perspective in the vision of the student body that the Experimental 
Projects, targeted on the Clothing Center, if they have the opportunity to be implemented, 
may come to contribute to a sustained process of growth of the companies which comprise 
this Center. This possibility is bound up with the human capital which is being formed by the 
course and which, in the understanding of the students comes to meet a shortage that has been 
observed in the region. On the other hand, the students revealed that they are aware of the 
need to overcome existing barriers related to the culture of the local business owners and the 
very format of the course which in PEX has the innovative differential as a contribution to 
this regional vocation of the Agreste. As to the teaching body, the perspective is also shown to 
be favorable as to how the PEX may contribute to the sustainable development of the Center, 
compatible with the vision of the students, by means of qualified human capital, having in 
view the Center has this need to become professional, and for the companies to be better 
managed, so that they may consolidate their development, thus generating jobs and income 
and the generation of taxes. There was evidence that at the same time, in which the policy and 
pedagogic process of the course is being implemented, it is being revised and adjusted, above 
all with regard to the development of the PEX. Just as what was also verified was a concern to 
equate the difficulties encountered in drawing near and relating to the company environment 
and the university. It is for this purpose that there is a process of negotiation taking place now. 
Bearing in mind that the course has not yet had outcomes, the research has a formative 
character and seeks to bring contributions so that it may be enhanced and aligned with the 
promotion of sustainable development.  
 
Key-words: Course in Administration with emphasis on Marketing Fashion; Experimental 
Projects (EXPs); Clothing Center; Education and Development.  
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1                                                                            INTRODUÇÃO 
 

 

 O setor de confecções mostra-se estratégico para o desenvolvimento da Cidade de 

Caruaru e das regiões do seu entorno como apontam pesquisas socioeconômicas realizadas 

por entidades do governo estadual, como a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, e entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas – SEBRAE, através do Estudo de Caracterização Econômica do Pólo de 

Confecções do Agreste de Pernambuco (SEBRAE, 2003). Esses estudos e a demanda 

manifesta da sociedade local para que o Curso objeto deste trabalho fosse orientado para o 

marketing de moda, fundamentaram a decisão da Universidade de Pernambuco (UPE) de 

tomá-lo como uma ação integrante do seu processo de interiorização do ensino. Deste modo, 

apoiado pelo governo estadual, foi implantado em Caruaru o Curso de Administração com 

Ênfase em Marketing de Moda, inovando aspectos relacionados ao ensino / aprendizagem 

(UPE, 2006b; ARAÚJO e FARIAS, 2007). 

 A proposta do Curso mostra-se inovadora, porque abre a perspectiva de integrar, de 

fato, ao processo educacional os seus pilares ensino-aprendizagem, a pesquisa e extensão, 

numa visão interdisciplinar capaz de possibilitar aos alunos associar e confrontar os aspectos 

teóricos das disciplinas com a prática e a problemática do mundo contemporâneo. É esperado 

também gerar conhecimentos que preferencialmente possam ser incorporados ao Pólo de 

Confecções, como forma de incrementá-lo, respeitando os princípios do desenvolvimento 

local e sustentável, sendo esta uma das estratégias da UPE para esse Curso, de acordo com o 

seu Projeto Político e Pedagógico (UPE, 2006b).  

 A preocupação em fortalecer o Pólo de Confecções, está imbricada ao interesse em 

contribuir para o desenvolvimento equilibrado, dos municípios que estão no seu entorno e que 

dinamizaram este segmento produtivo, como é o caso de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama 

e Caruaru. Daí, a importância dos estudos já promovidos, para desvendar as potencialidades 

encontradas na região e destacar quais são as atividades expressivas para a economia local.  

Com eles, foi possível conhecer a dinâmica existente. Aliás, esta é uma das recomendações 

que Dowbor (1999) faz para se ampliar a capacidade da utilização dos recursos locais.  

 Neste sentido, a atuação da UPE, ao promover este Curso, também se insere no 

contexto de apoio ao desempenho do Pólo e de garantia à sua sustentabilidade, considerando 

que são muitas as ameaças a esse arranjo produtivo do Agreste. Uma das questões ligadas à 

problemática explorada neste e que apontam para o papel da Universidade, por exemplo, 
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dizem respeito, à constatação tanto do “baixo nível de consciência das empresas em perceber 

que o ‘copiador’ fica sempre em segundo lugar, devendo, portanto, abandonar esta prática” 

como da “pouca importância que as pessoas e as empresas dão ao nível de escolaridade da 

população e/ou da mão de obra disponível, face ao desenvolvimento cultural e tecnológico do 

pólo (UPE, 2006b, p. 8-9).  

 Na atualidade, inclusive, os produtos provenientes particularmente da China 

igualmente significam outro tipo de ameaça, considerando-se que,  

No Agreste Central o Pólo de Confecções apesar das suas doze mil empresas vem 
perdendo competitividade constante em relação ao grande dragão chinês. A invasão 
dos produtos importados tem provocado grande preocupação entre os empresários 
da região. A valorização cambial e o sistema tributário ultrapassado têm encarecido 
a produção de confecção de moda, e o medo da migração de empresas do Pólo para 
outras cidades do Estado de Pernambuco (DUQUE, s/d).  
 

 Assim, tomando como referência a proposta de criação do Curso de Administração 

com Ênfase em Marketing de Moda, oferecido pela UPE no campus de Caruaru, 

particularmente pelas características assumidas por seu Projeto Político e Pedagógico, com 

destaque para o Projeto Experimental (PEX), no momento em plena fase de implantação, 

busca-se estabelecer essa ação universitária como marco básico do trabalho, considerando que 

esta se mostra consistente e alinhada com os propósitos do desenvolvimento local, permitindo 

que seja traçado o campo de estudo aqui explorado, cuja delimitação temática é apresentada a 

seguir. 

 

 

1.1 Delimitação Temática 

 

 

 Criado em 2007 pela UPE, o Curso de Administração com Ênfase em Marketing de 

Moda integra um conjunto de iniciativas empreendidas por essa universidade estadual para 

promover a interiorização do ensino. O intuito é privilegiar as necessidades decorrentes das 

vocações e potencialidades das regiões onde estão sendo instalados os seus campi, como 

apoio ao desenvolvimento socioeconômico, aos municípios pernambucanos (UPE, 2006b). 

Ante tantos questionamentos surgidos nesse amplo panorama no qual se institui o debate desta 

temática, um enfoque tornou-se dominante no estudo: saber como pensam duas categorias de 

atores envolvidos no processo de interiorização do ensino superior: alunos e professores. 

 Assim, a dissertação procura discutir, na visão do corpo discente e docente, qual a 
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perspectiva de os Projetos Experimentais, a serem elaborados no Curso de Administração com 

Ênfase em Marketing de Moda, contribuírem para o desenvolvimento sustentável do Pólo de 

Confecções do Agreste. 

 Em especial, considerou-se que seria importante discutir um assunto que ocupa lugar 

central nesta análise, qual seja a elaboração pelo aluno de um Projeto Experimental (PEX) 

como requisito para a concessão do diploma de Graduação, em lugar do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), desde que seja preferencialmente voltado para o Pólo de 

Confecções, também conhecido como Pólo da Moda, no Agreste Central de Pernambuco. 

 O PEX, constante do Projeto Político e Pedagógico do Curso (UPE-2006b), assume 

um ponto de destaque neste estudo, pelo papel que lhe é reservado na atividade acadêmica do 

aluno e pela perspectiva que lhe permite aplicar e disseminar o conhecimento científico e 

tecnológico na região. 

 Esta é uma das estratégias da UPE no seu processo de interiorização do Ensino 

Superior, na medida em que a exigência do Projeto Experimental (UPE, 2006b) tem como 

objetivo estimular, desde o início, a formação do aluno, de modo que este possa associar a 

teoria disseminada no Curso à prática cotidiana, considerando ser esta, umas das 

competências requeridas pelo mercado globalizado de trabalho, reconhecido na atualidade 

como bastante competitivo.  

 Por outro lado, a atividade de formação profissional pelas universidades, em parceria 

com o governo e o próprio mercado, contribui para o desenvolvimento local sustentável, 

assim como para oportunizar a inserção profissional dos futuros egressos do Curso.  

 A elaboração do PEX, de acordo com o Projeto Político e Pedagógico do Curso de 

Administração com Ênfase em Marketing de Moda, está em conformidade com a legislação 

vigente, em especial as Diretrizes Curriculares estabelecidas através da Resolução nº 4, do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), de 13 de Julho de 2007, permeando, acompanhando 

e orientando todo o desenvolvimento das disciplinas a serem ministradas em todos os seus 

semestres letivos. 

 De acordo com o Projeto Político e Pedagógico do Curso (UPE, 2006b), a partir das 

necessidades evidenciadas no ambiente, através das pesquisas realizadas pelos alunos visando 

a elaboração dos projetos experimentais, está prevista a criação de um Centro Empreendedor, 

para servir como estimulador e facilitador da articulação com a comunidade visando uma 

melhor formação profissional do discente. 

 Segundo ainda o referido documento (UPE, 2006b), no Centro Empreendedor estarão 

sediados os Projetos Experimentais desenvolvidos pelos alunos, a Empresa Júnior e os 
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Projetos de Extensão, com possibilidades de abrigar também uma pré-incubadora de 

empresas, o que poderá contribuir para aumentar as perspectivas profissionais dos futuros 

egressos do Curso. 

 Com base nessa proposta, para alcançar os objetivos desta dissertação, será explorada 

a forma pela qual está sendo articulada a estratégia política e pedagógica do Curso de 

Administração com Ênfase em Marketing de Moda, no tocante à abordagem interdisciplinar 

dos conteúdos, assim como quanto à elaboração dos projetos experimentais identificando se e 

de que maneira irão envolver e se inserir no Pólo de Confecções do Agreste instalado na 

região. 

 Do mesmo modo, considerando a utilidade do Curso para apoiar a consolidação e o 

desenvolvimento de milhares de pequenas empresas que compõem o denominado Pólo de 

Confecções do Agreste, é que será observada a existência de um ambiente propício para o 

desenvolvimento dos Projetos Experimentais (UPE, 2006b). 

 A consolidação do Pólo de Confecções do Agreste e a implantação do Pólo Têxtil em 

SUAPE podem levar Pernambuco a assumir posição que já teve, em fases anteriores de sua 

história. É o que está previsto no Relatório Síntese do Projeto: A Economia de Pernambuco: 

Uma contribuição para o futuro, elaborado em 2006, na gestão do então Governador de 

Pernambuco, José Mendonça Filho (PERNAMBUCO, 2006). 

 De acordo ainda com esse documento, a importância estratégica do Pólo de 

Confecções do Agreste e do futuro Pólo Têxtil é realçada pela concentração de investimentos 

públicos realizados recentemente, sobretudo em municípios do Agreste Central 

(PERNAMBUCO, 2006), destacando-se os seguintes pontos: 

� a duplicação da BR-232 até São Caetano (R$ 360 milhões); 

� a restauração e a pavimentação da PE 160; 

� a adoção do regime especial para os setores têxtil e de confecções; 

� a implantação do Centro Tecnológico da Moda, em Caruaru (R$ 1,1 milhão);   

� a implantação do Sistema de Jucazinho (R$ 26 milhões); 

� a implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água de 

Toritama e Santa Cruz do Capibaribe (Projeto Alvorada); 

� a reforma do Terminal Rodoviário de Caruaru; 

� a reforma e ampliação do aeroporto de Caruaru (R$ 7,5 milhões); 

� a recuperação dos hospitais de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. 

 Esses investimentos podem ser considerados de caráter estruturante para a região onde 

se situa o Pólo de Confecções, propiciando o seu desenvolvimento e expansão. 
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 A UPE tenciona contribuir com esse centro de comércio através do Curso que está 

realizando no seu campus de Caruaru, direcionado preferencialmente aqueles que já utilizam 

ou pretendem utilizar o Marketing de Moda como competência diferenciadora na sua prática 

profissional. 

 

 

1.2 Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco 

 

 

 Na parte central do Agreste conforme pode ser visto na Fig.1(1) está situado um dos 

arranjos produtivos do Estado de grande significado para a economia local e regional, o Pólo 

de Confecções, representado pela cidade de Caruaru, em torno da qual se localizam dois 

municípios, já no Agreste Setentrional: Toritama, com sua produção de jeans; e Santa Cruz do 

Capibaribe, com malharia. Ambos, junto com Caruaru, que assume importância como 

produtor de vestuário em geral, além de alguns outros de menor expressão, constituem o que é 

chamado “rota da moda” (BALTAR; PINCOVSKY, 2006). 

 O Pólo de Confecções do Agreste surgiu da vocação para o comércio das cidades da 

região, evidenciadas pelas tradicionais feiras de gado, verduras e de artesanato, até mais 

recentemente com o que se denominava Feira da Sulanca, na qual aproximadamente 12.000 

varejistas comercializavam confecções produzidas através de micro e pequenas empresas, 

formais e informais da região (UPE, 2006b). 

O dinamismo das empresas que compõem o Pólo de Confecções do Agreste, revela como 

Pernambuco tem conseguido exportar sua produção para vários Estados brasileiros e até 

mesmo para o exterior (UPE, 2006b). 

 As confecções produzidas no Agreste passaram a ser um dos itens mais procurados em 

sua badalada feira hoje considerada patrimônio imaterial do Brasil pelo Ministério da Cultura 

(IPHAN, 2006). De fato, é o setor de confecções que tem proporcionado um nível elevado de 

empregabilidade tanto formal quanto informal. Dados do SEBRAE (2003) indicam que 60% 

desses estabelecimentos industriais estão concentrados no Estado. 

 É interessante notar que o termo sulanca aplicado a essa produção, surgiu da utilização 

das sobras de malhas conhecidas como elancas, provenientes das indústrias do Sul e Sudeste, 

aproveitadas pelos micros e pequenos empresários dessa região, para confeccionar produtos 

de baixo custo, que eram e ainda hoje são vendidos a preços populares. Circula uma outra 

versão desta história, dando conta que este termo surgiu do aproveitamento das sobras de uma 
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indústria de descaroçamento de algodão existente num distrito de Taquaritinga do Norte 

chamado de Pão de Açúcar, e que eram utilizados para confeccionar produtos do mesmo 

modo que a elanca. Estas versões foram propagadas e antigos moradores de Santa Cruz do 

Capibaribe, considerada hoje o maior Pólo de confecções do Norte e Nordeste (SEBRAE, 

2003), confirmam a primeira versão. 

 

 

Figura 1(1) – Localização do Pólo de Confecções de Pernambuco 

 

 Os empreendedores dessa região têm provocado a alavancagem do setor de 

confecções, de maneira que, com a iniciativa da UPE de Interiorização do Ensino, oferecendo 

cursos vocacionados para as potencialidades locais, como é o caso do Curso de 

Administração.  Espera-se que, no Agreste, este setor seja favorecido com o incremento de 

novos conhecimentos, agregando valor à cadeia produtiva dessa atividade socioeconômica. 

 Há uma perspectiva de desenvolvimento para esse Pólo, como assinalado no estudo do 

SEBRAE (2003), que tanto delineia a sua caracterização econômica como também reconhece 

existirem ameaças que podem dificultar o seu crescimento, como já mencionado. O esperado 

é que ele possa contribuir para o desenvolvimento local da cidade de Caruaru assim como 

daquelas situadas no seu entorno.  

 O desenvolvimento para essa região deve estar fundamentado nos princípios da 

sustentabilidade, de modo a atender ao desafio não só de satisfazer as necessidades básicas da 

população em especial daquelas diretamente envolvidas e que dependem desse segmento 

econômico, proporcionando-lhes qualidade de vida, mas também respeitando as limitações 

dos recursos ambientais. 

 A Universidade, nesse contexto, ocupa um papel de destaque em razão da sua missão 

de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, ao liderar ações que disseminem os princípios 
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do desenvolvimento sustentável em concertação com outros atores igualmente responsáveis 

pelo desenvolvimento tais como o Estado, empresas privadas, sociedade civil organizada, 

comunidade local e a população em geral. 

 Neste sentido, vale ainda destacar que o planejamento desta ação governamental, em 

apoio ao desenvolvimento da região, considerou as competências das diversas instituições 

engajadas. Assim, no tocante a capacitação em Moda, foi prevista uma atuação coordenada e 

integrada do SEBRAE, SENAI, ITEP, UFPE e UPE, abrangendo todo o ciclo da moda, que 

compreende a criação, produção e comercialização dos produtos. Em face desse arranjo 

institucional, coube, deste modo, à UPE a formação de administradores com a competência 

em Marketing de Moda (UPE, 2006b). 

 

 

1.3 Contextualização 

 

 

 O estudo foi desenvolvido no Campus da UPE, em Caruaru, onde está em andamento 

a partir de 2007, o Curso de Administração com Ênfase em Marketing de Moda.  

 Nesse caso, a UPE cumpre o seu papel, através das atividades que lhe são pertinentes, 

ensino, pesquisa e extensão, buscando atender às demandas sociais e avançar com inovação, 

implantando propostas que de fato venham a fomentar o desenvolvimento de Pernambuco. 

 Com efeito, a percepção do papel que as universidades devem cumprir na adoção de 

políticas de inovação é crucial para que se empreenda a criação de economia do aprendizado, 

de modo que possam, efetivamente, estimular políticas na área de desenvolvimento de capital 

humano, bem como dão força à mudança organizacional, à formação de redes e ao 

acoplamento da indústria aos serviços de conhecimento intensivo, até porque elas, apesar de 

serem detentoras e produtoras de conhecimento, nem sempre são hábeis em se integrar ao 

sistema produtivo (LUNDVALL, 2000). 

 Desta forma, a UPE, criada através da Lei Estadual nº 5.736, de 25 de novembro de 

1965, sob a denominação de Fundação de Ensino Superior de Pernambuco (FESP), como 

mantenedora de um grupo de antigas e tradicionais unidades de ensino superior preexistentes 

no Estado, inclusive no interior, nasceu interiorizada. Em 1990, foi extinta a FESP, sendo 

criada em seu lugar, pela Lei Estadual nº 10.518, de 29 de novembro de 1990, a Fundação 

Universidade de Pernambuco, instituição de direito público, que passou a ser a mantenedora 
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da nova Universidade de Pernambuco (UPE), reconhecida pela Portaria Ministerial nº 964, de 

12 de junho de 1991. 

 Dois aspectos são peculiares à UPE: é a única universidade estadual do País que tem 

como parte do seu autofinanciamento as mensalidades dos alunos, ao mesmo tempo em que é 

também a única Universidade Multicampi do Estado de Pernambuco. 

 A UPE integra a Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, como Fundação 

Pública, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, através da Lei 

Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003. No tocante à sua estrutura física, como 

referido, ela é uma universidade multicampi conforme se observa na Fig. 2(1), buscando 

exercer suas funções nas diversas áreas geoeconômicas do Estado, abrangendo o Litoral, a 

Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. Congrega um total de 14 unidades, distribuídas em seis 

campi nas áreas de saúde e ensino, tendo a Reitoria como órgão executivo superior. 

 Sua estrutura de ensino está composta de dez unidades. Destas, seis encontram-se no 

Recife: Faculdade de Ciências Médicas (FCM, 1950); Instituto de Ciências Biológicas (ICB, 

1976); Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG, 1945; Escola Superior 

de Educação Física (ESEF, 1946); Escola Politécnica de Pernambuco (POLI, 1912); e 

Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP, 1965). Uma outra unidade 

localiza-se em Camaragibe, ou seja, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP, 

1955), e as demais no interior do Estado a saber: Faculdade de Formação de Professores de 

Nazaré da Mata (FFPNM, 1966); Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns 

(FFPG, 1966); e Faculdade de Formação de Professores de Petrolina (1968). Integram 

também a estrutura da UPE o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC); o Centro 

Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM); o Hospital da Restauração (HR), cedido 

em comodato ao Governo do Estado e o Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco - 

Professor Luiz Tavares (PROCAPE).  

 Na área de ensino fundamental, médio e pós-médio, a UPE conta com cinco escolas 

instaladas respectivamente na Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, nas 

Faculdades de Formação de Professores de Nazaré da Mata, de Garanhuns e de Petrolina e na 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (UPE, 2006a). 
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Fonte: UPE (2007) 
Figura 2(1) – Campus da UPE 

 

 Assim, em uma perspectiva de interiorizar o ensino, alinhada com a política de 

fortalecimento do desenvolvimento regional de Pernambuco e econômico dos municípios, 

procurando atender às vocações e interesse local, a UPE implantou em 2006 um campus em 

Caruaru, primeiramente com o curso de Sistemas de Informação e depois, no ano seguinte, o 

Curso de Administração com Ênfase em Marketing de Moda, além de outro em Salgueiro, 

com o Curso de Administração de Empresas. No momento, também está sendo implantado o 

campus de Arcoverde. Outra ação relevante rumo à expansão da interiorização do ensino vem 

a ser a oferta de novos cursos como o de Psicologia, no campus Garanhuns, e os de 

Enfermagem e Fisioterapia no campus Petrolina, onde historicamente eram oferecidas 

exclusivamente as licenciaturas.  

 A Educação à Distância complementa as ações empreendidas pela UPE, na busca de 

reduzir a distância entre a Universidade e o interior do Estado, preenchendo lacunas não 

cobertas ainda pelo ensino presencial. Deste modo, foi implantado o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas à distância e, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, mais três cursos de Licenciatura à distância em Física, Química e Matemática, para 

suprir áreas com carência de professores de forma mais acentuada ainda no interior do Estado 

(SOUZA, 2004). 

 Ainda na perspectiva de inclusão, a UPE vem realizando o Programa Especial de 

Graduação em Pedagogia (PROGRAPE), cuja proposta é capacitar professores do ensino 

médio da rede pública estadual no interior do Estado, em parceria com os municípios. O 

Programa está fundamentado na Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que requer formação completa em nível superior dos profissionais que 
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atuam em educação, dentro das medidas da chamada Década da Educação. Ao final, somente 

os que detiverem graduação em nível superior ou formado por treinamento em serviço 

poderão se habilitar a lecionar. 

 O PROGRAPE visa graduar em Pedagogia professores para atuarem nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental e desenvolverem propostas pedagógicas inovadoras. A metodologia 

pensada apresenta caráter predominantemente interdisciplinar, ao permitir contextualização 

dos conteúdos, troca de experiências e desenvolvimento do pensamento produtivo / reflexivo, 

diversificando as fontes de acesso ao conhecimento e aumentando as possibilidades de 

aprendizagem (SOUZA, 2004).   

 Como mencionado anteriormente, a instalação do campus de Caruaru foi proveniente 

de uma demanda da sociedade local, através de muitos de seus representantes, que 

evidenciaram a importância da vinda da UPE para o desenvolvimento da região. A UPE 

formará a primeira turma em dezembro de 2008, na área de Sistema de Informações, que foi 

pensado não apenas para formar profissionais de informática e analistas de sistemas, mas sim 

com a visão administrativa voltada para o pólo de desenvolvimento. No Curso de 

Administração com ênfase em Marketing de Moda, iniciado em 2007, sendo composto de 

nove semestres, o foco é em moda, não moda estilista (UPE, 2006b). 

 A proposta do Curso objetiva contribuir com os interesses da cidade que o abriga, com 

os profissionais que lá atuam e com a atividade econômica que brotou e vem se 

desenvolvendo a partir da iniciativa dos próprios interessados que ali militam. Como será 

visto na seção 1.5 eles podem receber grandes contribuições do curso, objeto das perguntas 

norteadoras desta dissertação.    

 

 

1.4 Justificativa 

 

 

 Este estudo se concentra na análise do Curso de Administração com Ênfase em 

Marketing de Moda, considerado inovador em relação aos até então ministrados pela UPE em 

face da estratégia adotada de apoio ao desenvolvimento do município de Caruaru, como parte 

de iniciativa governamental de promover a interiorização do ensino superior, em apoio ao 

desenvolvimento regional, considerando as necessidades decorrentes das vocações e 

potencialidades locais. 
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 Cabe aqui referir, por oportuno lembrar, que tal decisão foi motivada também pela 

política de interiorização do ensino de nível superior ora em curso pelo Governo Federal 

(UPE, 2006b).  

 Ao formatar este Curso, a UPE considerou ainda a necessidade manifesta pela 

sociedade local de aprofundamento em Marketing de Moda, tendo em vista o entendimento de 

que essa competência é essencial para a consolidação e o desenvolvimento do Pólo de 

Confecções do Agreste, que se destaca, como já mencionado anteriormente, pela importância 

socioeconômica na região, pelos empregos que gera e por apresentar certo dinamismo (UPE, 

2006b). 

 Mais um impacto significativo a agregar a Região do Agreste decorrente da oferta 

desse Curso é a perspectiva de contratação dos egressos pelas instituições regionais, pelo 

favorecimento de iniciativas voltadas a fixar os recém graduados no mercado local, a fim de 

aumentar o nível do estoque de altas competências. Isto apesar de não se saber muito quer no 

âmbito nacional quer no internacional acerca dos fluxos de estudantes que passam do ensino 

superior para os mercados locais, nem das relações que esses fenômenos podem ter com o 

sucesso econômico global das regiões (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO 

SUPERIOR, 1999). 

 Como frisado anteriormente, o atendimento da demanda de aprofundar conhecimentos 

em Marketing de Moda, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, será potencializado 

através da realização do PEX, no qual o aluno poderá optar preferencialmente, por 

desenvolver um projeto relacionado com o Marketing de Moda, com a orientação dos 

docentes sem prejuízo de sua formação como Administrador (UPE, 2006b).  

 A proposta do Curso tem caráter inédito por englobar essas novas perspectivas e 

exigências, que certamente irão influenciar o perfil dos futuros egressos. Por este ponto de 

vista, a análise foi realizada considerando o contexto de sua formulação, a região do Agreste, 

onde se destaca, como é sabido, pela importância socioeconômica, o Pólo de Confecções, 

dado à sua capacidade de expansão e consolidação como também pela expectativa agregada 

de empregabilidade. Trata-se não só da oferta de conhecimento e tecnologia, mas também de 

se poder interagir com pequenas e médias empresas integrantes do pólo de Confecções de 

Caruaru. 

 O estudo alinha-se com a temática de desenvolvimento local e sustentável, no âmbito 

de um “processo que mobiliza pessoas e instituições buscando a transformação da economia 

das sociedades locais, criando oportunidades de trabalho e de renda superando dificuldades 

para favorecer a melhoria das condições de vida da população local” (JESUS, 2006, p. 25). 
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 A motivação em abordar e analisar esta iniciativa encetada pela UPE foi decorrente 

dos aspectos considerados inovadores que ela agrega, pela seriedade e competência atribuída 

a essa instituição e, certamente, pelos desafios que suscita realizar este estudo em face da sua 

formação em Psicologia e construção da prática profissional na área de gestão, seleção e 

desenvolvimento de pessoas. Igualmente, deve ser citado o fato de ter, permanecido por 

pouco mais de um ano, no quadro técnico da UPE, como servidora estadual à disposição e, 

pela primeira vez, ter tomando contato com a sua ambiência, sistemas de normas e legislação.    

Com esta dissertação, buscou-se atender à carência de estudos mais aprofundados sobre o 

processo de interiorização do ensino em Pernambuco, como instrumento da formação de 

capital humano em localidades mais próximas de seus alunos e, assim, promover uma 

descentralização do conhecimento e a disponibilização de mão-de-obra local qualificada, 

inclusive para atender às demandas vocacionais da região.  

 Um outro aspecto de relevância do estudo vem a ser a possibilidade de oferecer à UPE 

a oportunidade de capitalizar essa contribuição, reforçando ou redirecionando a sua estratégia 

de atuar de forma concertada com outros atores para promover o desenvolvimento regional 

desse município. Tem-se em vista que o Curso de Administração, ora em andamento, é parte 

do esforço articulado pelo governo estadual no sentido de atender à necessidades levantadas 

pelas lideranças regionais e em pesquisas socioeconômicas que envolveram o município de 

Caruaru e sua região de influência (UPE, 2006b).   

 Torna-se prudente aqui ressaltar que a oportunidade em questão é também um aspecto 

limitador para o estudo, uma vez que ainda não há egressos para atuar no mercado de trabalho 

local.  

 

 

1.5 Perguntas de Pesquisa 

 

 

 Pelo que foi visto até aqui, a proposta do Curso de Administração da UPE, no campus 

de Caruaru, visa fundamentalmente promover a formação profissional do aluno, por meio da 

aquisição de competências em marketing de moda, a fim de que ele possa contribuir para a 

efetividade do desenvolvimento local de modo diferenciado. Ressalte-se, um outro fato 

singular do Curso: a substituição do Estágio curricular, que deixa de ser requisito para a 

conclusão do Curso, em razão da realização do PEX,  Considerando a relevância desses 

aspectos, elegeu-se duas perguntas norteadoras: 
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 Na visão do corpo discente e docente: 

a) que contribuição será dada pelo Curso de Administração com ênfase em Marketing de 

Moda para o desenvolvimento sustentável do Pólo de Confecções do Agreste? 

b) que papel os Projetos Experimentais a serem elaborados no Curso de Administração com 

ênfase em Marketing de Moda desempenharão no desenvolvimento sustentável do Pólo de 

Confecções do Agreste? 

 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

 

 Descrever, na visão do corpo discente e docente, a possível contribuição do Curso de 

Administração com ênfase em Marketing de Moda para o desenvolvimento sustentável do 

Pólo de Confecções do Agreste. 

 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 

  

 a) Investigar a visão do corpo discente e docente acerca da contribuição que será dada 

pelo Curso de Administração com Ênfase em Marketing de Moda ao desenvolvimento 

sustentável do Pólo de Confecções do Agreste. 

 b) Delinear, qual o papel dos Projetos Experimentais na possível contribuição do 

Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda ao desenvolvimento sustentável 

do Pólo de Confecções do Agreste. 
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2                                                                      REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Educação e Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 A necessidade de ampliar a consciência das pessoas, quanto aos problemas e desafios 

do desenvolvimento sustentável, coloca a educação num papel de centralidade, tanto nos 

aspectos que envolvem o ensino formal, quanto o informal. O objetivo é o de ampliar a 

participação e fomentar o senso de responsabilidade em torno da vida e da convivência no 

planeta. O que não se mostra uma tarefa fácil.  

 A sustentabilidade, por sua vez, torna-se uma característica, um atributo de qualquer 

processo de desenvolvimento, de maneira a assegurar as condições satisfatórias para a 

existência de gerações futuras. 

 Os modelos de desenvolvimento até então adotados, suscitaram graves problemas 

sociais e ambientais. Neste sentido, a educação passa a ser vista, como fundamental para 

disseminar informações e influenciar os meios de implementação dos princípios de 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo Frederico Mayor, Diretor Geral da UNESCO,  

A educação é a chave do desenvolvimento sustentável, auto-suficiente-uma 
educação fornecida a todos os membros da sociedade segundo modalidades novas e 
com a ajuda de tecnologias novas, de tal maneira que cada um se beneficie de 
chances reais de se instruir ao longo de sua vida....   Devemos estar preparados, em 
todos os países, para remodelar o ensino, de forma a promover atitudes e 
comportamentos que sejam portadores de uma cultura da sustentabilidade 
(CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO SUPERIOR, 1999, p. 361). 

 

 Nesta afirmação, o papel da universidade como instituição e a educação superior como 

atividade social e humana e sua relação com o entorno social para a promoção do 

desenvolvimento sustentável assumem um aspecto relevante dado o objeto deste estudo, como 

também os demais estabelecimentos de ensino superior, assumem uma responsabilidade 

essencial na preparação das novas gerações para um futuro viável (CONFERÊNCIA 

MUNDIAL SOBRE O ENSINO SUPERIOR, 1999; SUÁREZ, 2005). 

 Sobre o que se atribui como desenvolvimento sustentável ante sua complexidade e 

heterogeneidade, sabe-se que há polêmicas intrínsecas ao próprio conceito, como também no 

que toca à sua gestão. O que não implica a necessidade de se propor definições a cada gosto e 
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interesse, ao ainda inacabado e, portanto, parcialmente aquilatado, paradigma do 

desenvolvimento sustentável (SUÁREZ, 2005).  

 Em que pese essa constatação, a abordagem sobre desenvolvimento sustentável tem 

sido aparentemente indispensável nas discussões sobre a política de desenvolvimento e tem 

atraído o interesse tanto da opinião pública como da comunidade cientifica mundial. 

O desenvolvimento sustentável, ao ocupar a agenda mundial, significa tentar ir  

....... além do mero enunciado dos limites físicos do crescimento econômico 
debatidos pelo Clube de Roma no início da década de 70. ..... Alguns vêem no 
conceito a emergência de um novo paradigma de desenvolvimento para o Século 
XXI: um novo paradigma para a abordagem de novos e velhos problemas sociais 
como a fome, pobreza, doença, desertificação, segurança, mudanças climáticas 
poluição (CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2005, 
p. 1)  

 

 Sobre desenvolvimento, Morin (2003, p. 181) aponta que ele abrange dois aspectos, ou 

seja, de um lado, 

é um mito global no qual as sociedades industrializadas atingem o bem–estar, 
reduzem sua desigualdades extremas e dispensam aos indivíduos o máximo de 
felicidade que uma sociedade pode dispensar. De outro, é uma concepção, 
redutora, em que o crescimento econômico é o motor necessário e suficiente de 
todos os desenvolvimentos sociais, psíquicos e morais. Essa concepção tecno-
econômica ignora os problemas humanos da identidade, da comunidade, da 
solidariedade, da cultura. Assim, a noção de desenvolvimento se apresenta 
gravemente subdesenvolvida.  

 

 Por sua vez, Tenerelli; Silva e Paiva (2006, p.106) mencionam Celso Furtado, o qual 

em um de seus pronunciamentos afirmou que “só haverá verdadeiro desenvolvimento, que 

não se deve confundir com crescimento econômico, no mais das vezes resultado de mera 

modernização das elites - ali onde existir um projeto social subjacente”, pensamento esse 

provocado por modelos econômicos considerados reféns do capital. 

Quanto à noção sobre desenvolvimento sustentável, vê-se que está freqüentemente associada 

ao que foi proposto no Relatório da Comissão sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987), no qual o termo apareceu pela primeira vez, tendo 

sido assim definido: 

Responder às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de responder as suas e um processo de transformação, no qual a exploração 
dos recursos, a destinação dos investimentos, a orientação das técnicas e as 
mudanças efetuadas em nossas instituições se fazem de maneira harmoniosa e 
fortalecem o potencial presente e futuro, permitindo responder melhor às 
necessidades e aspirações da humanidade (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O 
ENSINO SUPERIOR, 1999, p. 364-365).   

 

 Por sua vez, o conceito de desenvolvimento sustentável apareceu pela primeira vez em 

1972, na Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente no princípio: 
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...O homem tem um direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de 
vida satisfatórias, em um ambiente cuja qualidade lhe permita viver na dignidade e 
no bem–estar. Ele tem o dever solene de proteger e melhorar o meio ambiente para 
as gerações futuras (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO SUPERIOR, 
1999, p. 364).   
 

 Ao oferecer a noção de sustentabilidade, o Relatório de Brundtland avança em alguns 

princípios fundamentais que vinculam o desenvolvimento à satisfação das necessidades 

sociais, numa perspectiva de equidade na partilha dos recursos e da qualidade ambiental e do 

bem-estar econômico e social (UNIÃO EUROPÉIA, 2005).  

 Segundo Cavalcanti (2003), o referido Relatório parte de uma visão complexa das 

causas dos problemas sócio-econômicos e ecológicos da sociedade global. Além de sublinhar 

a interligação entre economia, tecnologia, sociedade e política, ele chama também a atenção 

para uma nova postura ética, caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações 

quanto entre os membros contemporâneos da sociedade atual.  

 Adicionalmente, o conceito proposto no Relatório de Brundtland também partilha de 

princípios normativos que indicam objetivos sociais a perseguir, determinados por escolhas 

alicerçadas em juízos normativos e fundamentos éticos (CONHECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2005). 

 Com efeito, a implementação dos princípios contidos no conceito de desenvolvimento 

sustentável é visto como um desafio, o qual requer respostas imediatas e complexas, ainda 

mais porque a população do planeta não está preparada e sensibilizada para empreender ações 

que levem de fato à sustentabilidade.  

Por outro lado, constitui-se um dado importante constatar que o conceito de desenvolvimento 

sustentável tem uma conotação extremamente positiva tanto no Banco Mundial quanto na 

UNESCO e outras entidades internacionais, que o adotaram para marcar uma nova filosofia 

do desenvolvimento que combina eficiência econômica com justiça social e prudência 

ecológica. Segundo Cavalcanti (2003, p. 35), esse tripé virou “formula mágica”. 

 Observa-se, então, que o conceito de desenvolvimento humano é bastante diferente e 

muito mais vasto do que as teorias clássicas de desenvolvimento econômico apregoam. 

De acordo com Tenerelli; Silva e Paiva (2006, p. 107), o Plano das Nações Unidas para o 

 Desenvolvimento - PNUD estabelece que: 

O desenvolvimento humano é um processo que visa a ampliar as possibilidades 
oferecidas às pessoas. Em princípio, essas possibilidades podem ser infinitas e 
evoluir com o tempo. Contudo, em qualquer nível de desenvolvimento, as três 
principais características, do ponto de vista das pessoas, são: ter uma vida longa e 
com saúde, adquirir conhecimentos e ter acesso aos recursos necessários a um 
nível de vida decente (...).  
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 Referente a essa questão, o 2º Seminário Internacional da Rede AlfaPlanGies, que 

debateu o tema Conhecimento e desenvolvimento sustentável: dos problemas societais aos 

fundamentos multidisciplinares, realizado de 25 a 29 de outubro de 2004, em Portugal, trouxe 

contribuições significativas, não apenas relacionadas ao conceito de educação para o 

desenvolvimento como também por delinear os objetivos que ela visa atingir. A seguir, 

apresenta-se o conceito e um resumo desses objetivos (TENERELLI; SILVA e PAIVA, 2006, 

p.110),  

A educação para o desenvolvimento visa a conscientizar a opinião pública para as 
questões da solidariedade e da interdependência das regiões do mundo e, em 
particular, para a realidade econômica, política, social e cultural dos países do Sul 
geopolítico.  
 

 Nesse sentido, a educação para o desenvolvimento (ED) visa a capacitar vários 

segmentos da opinião pública para uma melhor análise da informação e das políticas locais, 

nacionais e internacionais, ligadas aos desequilíbrios mundiais, permitindo mudanças dos 

comportamentos sociais, individuais e/ou grupais e propostas de ação, norteadas por 

preocupações de sustentabilidade dos processos de desenvolvimento (TENERELLI; SILVA e 

PAIVA, 2006).  

 A educação para o desenvolvimento promove o direito de todas as pessoas, e de todos 

os povos, a participar e contribuir para o desenvolvimento econômico, social, político e 

cultural (TENERELLI; SILVA e PAIVA, 2006). 

 A ED é um processo dinâmico, interativo e participativo que visa: 

� à formação integral das pessoas; 

� à conscientização e compreensão das causas dos problemas de desenvolvimento e das 

desigualdades locais e globais num contexto de interdependência; 

� à vivência  da interculturalidade; 

� ao compromisso para a ação transformadora alicerçada na justiça, equidade e 

solidariedade; 

� à promoção do direito e do dever de todas as pessoas, e de todos os povos, 

participarem e contribuírem para um desenvolvimento integral e sustentável. 

(TENERELLI; SILVA e PAIVA, 2006, p.110-111). 

 A partir desses objetivos, surge um questionamento de como e em que medida a 

educação no Brasil está apta e direcionada a proporcionar essas necessidades (TENERELLI, 

SILVA e PAIVA, 2006). Ao se consultar a LDB, vê-se que, em seu artigo 1º está disposto: “A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
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convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 

1). 

 O que fica claro é a importância do ensino, não apenas formal. Todavia, se for 

considerado o déficit educacional no País, é possível admitir que ainda se está frente a um 

desafio que precisa ser melhor assimilado. 

É enfatizada, também, a importância do desenvolvimento de capacidade social para aprender 

como um requisito para que a sociedade possa abordar os problemas globais complexos com 

que se defronta e superar o gap observado entre a complexidade dos problemas criados pela 

sociedade e a sua capacidade para encontrar soluções (CONHECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2005).  

 Outras contribuições advindas das reflexões suscitadas quando do 2º Seminário 

Internacional da Rede AlfaPlanGIES, subordinado ao tema Conhecimento e Desenvolvimento 

Sustentável, realizado em Portugal (CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2005) são igualmente importantes para a compreensão e delimitação 

temática desse trabalho, ou seja: 

� A centralidade da aprendizagem é justificada pela incerteza quanto à natureza e 

conseqüências dos desafios colocados pelo desenvolvimento sustentável e pelo 

reconhecimento de que a sua abordagem é um processo intensivo em competências. 

A problemática do desenvolvimento sustentável considera, assim, o conhecimento 

como recurso crítico para a sua implementação e a aprendizagem como processo de 

criação do conhecimento; 

� Os conhecimentos a criar e a utilização de conhecimentos já existentes necessitam 

estar vinculados à solução dos problemas societais veiculados pelo desenvolvimento 

sustentável;   

� A criação de um sistema de conhecimento para a sustentabilidade apresenta-se como 

um desafio mais complexo do que a criação de uma mera capacidade científica e 

tecnológica, pois reclama a sua integração com outras fontes de conhecimento e 

atores envolvidos na produção, distribuição e uso do conhecimento. 

 Ressalta-se, ainda, o imperativo da definição de uma agenda e de prioridades para a 

sustentabilidade do desenvolvimento com elevada utilidade e relevância social, de natureza 

interdisciplinar. 
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Surgem, a partir dessas considerações, muitos desafios, dentre os quais identificar qual o 

conhecimento mobiliza o desenvolvimento sustentável, como deve a universidade abordar a 

problemática do desenvolvimento sustentável.  Sob esse aspecto,  

.......... a universidade tem um papel crucial na aprendizagem e socialização para a 
sustentabilidade, auxiliando na formação de um cidadão com uma maior 
consciência ambiental, de modo a que cada dia mais pessoas se conscientizem de 
sua responsabilidade pela futura manutenção do planeta” (CONHECIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2005, p. 4) 

 

 Para tanto, as universidades poderão vir a exercer a liderança desse processo como um 

agente impulsor rumo à conquista de um planeta sustentável, em face dos atributos pelos 

quais é reconhecida, ou seja, pela capacidade de reflexão e por seus trabalhos de pesquisa 

básica.  

 Outra visão acerca do papel da universidade no desenvolvimento sustentável sugere 

que lhe compete promover a reflexão sobre os fundamentos, os princípios e a definição dos 

objetivos que dão forma ao próprio conceito de desenvolvimento como também liderar a luta 

para que se alcance as condições necessárias para alcançá-lo e para a elaboração de 

metodologias de medida da sustentabilidade como requisitos necessários à sua implementação 

e monitorização do progresso desejado (COUTO et al, 2005). 

 Relacionado a essa questão existe mais um marco importante com reflexos mundiais, 

vem a ser a aprovação por unanimidade mundial, por meio da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, da Resolução que proclama a Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável o período de 2005-2014. O objetivo da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável 2005-2014, de acordo com o Documento Final – Plano 

Internacional de Implementação (UNESCO, 2005), é enfatizar a importância de ações 

combinadas para assegurar que os padrões de desenvolvimento sustentável ofereçam 

qualidade de vida para todos, tanto para as gerações presentes quanto futuras.  

 Por oportuno, cabe lembrar aqui o Curso de Administração com ênfase em Marketing 

de Moda analisado neste estudo, cuja adesão a essas novas exigências o alinha com os 

preceitos da sustentabilidade e da inovação pedagógica, sobretudo por adotar a metodologia 

da problematização, a interdisciplinaridade, o incentivo à pesquisa de campo, sendo esta uma 

forma de contribuir para o desenvolvimento local e sustentável do município de Caruaru e das 

regiões circunvizinhas, o que o torna peculiar no atual contexto da UPE.  

 Uma outra responsabilidade que está relacionada à educação de nível superior, com 

vistas a orientar o desenvolvimento sustentável, diz respeito a colocar em prática os 

ensinamentos dos seus professores, realizando compras, investimentos e serviços sustentáveis. 
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Quanto aos alunos, estes devem estar aptos a compreender a importância da diversidade e da 

inclusão e, ainda, ser capazes de identificar valores, sistemas éticos e tomar suas próprias 

decisões e entender o contexto da informação.  

É requerido ainda, da educação superior, enfatizar experiências fundamentadas nas pesquisas, 

coletas de dados, soluções de problemas e na abordagem de sistemas interdisciplinares assim 

como no pensamento crítico. 

 Para tanto, o nível local é visto como o lugar onde se pode aprender, compartilhar e 

aplicar ensinamentos que permitam melhorar a prática do desenvolvimento sustentável 

(UNESCO, 2005). Por essa razão, a educação superior no cumprimento de sua missão de 

formar capital humano consciente e responsável pelas transformações no meio social com 

vistas também a suprir o mercado de trabalho, assim como pela sua capacidade instalada de 

gerar, sistematizar e transmitir conhecimento científico e tecnológico ocupa um espaço de 

relevância no tocante à questão da competitividade do setor produtivo na atualidade, devido a 

essas responsabilidades que tomou para si.  

 É importante também notar que a competitividade está associada à inovação e esta por 

sua vez ao conhecimento. Tanto é que, no atual contexto, tanto o conhecimento quanto a 

gestão do conhecimento têm se constituído foco de uma intensa discussão e variedades de 

correntes de pensamento que ora direcionam esta nova ferramenta gerencial para diminuir as 

desigualdades sociais ora se mostram mais preocupadas com a manutenção do modelo 

capitalista, concentrando-se mais nos aspectos da competitividade, longe ainda dos princípios 

que dão suporte ao desenvolvimento com sustentabilidade.  

Com efeito, não há dúvida de que, cada vez mais, 

a interação da "Universidade com o mercado de trabalho" vem sendo vista como 
uma das ações competitivas para aumentar a employability dos graduados; e, de 
outro lado, constitui-se numa forma efetiva para aumentar e socializar os 
conhecimentos gerados pela Universidade, propiciando junto ao mercado, a 
geração de inovações que possibilitem a promoção do crescimento econômico 
sustentado (INFANTE, 1999, p. 3).   
 

 São estes pontos que chamam a atenção para as transformações mundiais decorrentes 

dos produtos da globalização que estão impulsionando a concorrência exigindo uma busca 

incessante por inovações, segundo Drucker (1993), elas estão relacionadas ao que denominou 

sociedade do conhecimento, cujas características principais são as habilidades e as 

possibilidades de acesso, ou controle e de armazenamento de informações. 

Nesse sentido, observa-se uma tendência das universidades, em especial nos países 

desenvolvidos, de se dedicarem a pesquisas que possibilitem a geração de tecnologias que 

contribuam para aumentar a qualidade e competitividade do setor produtivo e o surgimento de 
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novos empreendimentos inovadores, que possuam elevado valor agregado (FERREIRA, 

2000). 

 Fortalecendo as parcerias universidade-empresa, Melo (2003, p. 169) faz menção de 

que nas universidades públicas,  

a cooperação está presente em todas as instituições pesquisadas, é pouco estruturada, 
encontra-se fragmentada nas diversas áreas do conhecimento e é exercida tendo 
como parâmetro as peculiaridades da instituição e da demanda do setor empresarial 
que está inserida. Nas universidades brasileiras, a cooperação com o setor produtivo 
começa a dar seus primeiros passos, ainda com muita insegurança e tropeços, mas já 
percorrendo um caminho supostamente irreversível.  
 

 A expectativa é que independente do antagonismo de caráter cultural existente entre os 

dois agentes de desenvolvimento e de inovação - universidade e empresa (MORAIS, s.d.), 

essa parceria atenda às necessidades dos atores envolvidos, ou seja, enquanto o setor 

produtivo espera do capital humano a qualificação necessária para assegurar o crescimento 

nos diversos setores da economia, a universidade espera que seus egressos sejam absorvidos 

pelo mercado (MELO, 2003). 

 De toda forma como assinala Morais (s.d., p. 3),  

as atividades acadêmicas e empresariais podem ter papéis compatíveis e, no 
contexto atual, a universidade não pode se furtar a participar ativamente do processo 
de desenvolvimento econômico e social local como provedora de conhecimentos e 
de profissionais preparados para enfrentar a nova realidade. Além disso, as 
atividades de pesquisa desenvolvidas tanto nas universidades quanto nas empresas 
de base tecnológica, podem atrair recursos e novos investimentos em inovação. 
Podem ainda estimular a criação de empreendimentos em setores de ponta e 
difusores de inovação, impulsionando o desenvolvimento econômico e social local 
por meio da geração de empregos, nos níveis qualitativo e quantitativo e geração de 
riqueza por meio do aproveitamento dos talentos e dos recursos locais e regionais. 

 

 Subjacente ao conflito de interesses e de visão entre academia e indústria, boa parcela 

dos empresários brasileiros ainda têm um padrão de comportamento distante daquele 

recomendado pelo atual paradigma de competitividade, isto é, continua a visão de curto prazo, 

do lucro em detrimento de um ambiente organizacional adequado para a implantação de 

processos de aprendizagem e reaprendizagem mais estruturados e a cultura da proteção do 

Estado financiando P&D ou mantendo políticas de proteção excessiva do mercado nacional.  

 Melo (2003), em seu estudo, destaca o posicionamento de alguns autores (apud 

RANGEL, 1999 e FERNANDES Jr., 1999), sobre a questão da cooperação universidade-

empresa em universidades públicas, relatando o argumento do primeiro de que a universidade 

pública brasileira não pode recusar a participação da iniciativa privada nas suas atividades. 

Entretanto, sinaliza que esta participação não pode interferir no ambiente de liberdade, 

existente no mundo acadêmico, responsável pela profusão de novas idéias, ao mesmo tempo 
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em que o setor produtivo não pode negar sua dependência em relação à universidade, seja na 

formação de seu pessoal, seja no desenvolvimento de pesquisas de seu interesse. 

 Por outro lado, Melo (2003) observa a existência de um certo distanciamento do meio 

empresarial em especial entre os médios e pequenos empresários, o que pode dificultar uma 

articulação efetiva universidade–empresa, considerando que para essa parcela significativa do 

empresariado, a universidade apresenta-se como um berço de acadêmicos, um conjunto de 

profissionais que está pouco inteirado com a realidade do universo empresarial e as regras que 

regem o mercado. 

 No caso do Curso de Administração da UPE e deste estudo, espera-se que essa relação 

se concretize de modo especial quando da elaboração pelos alunos dos Projetos 

Experimentais, cuja aplicabilidade de modo especial será direcionada ao desenvolvimento 

com sustentabilidade do Pólo de Confecções do Agreste Central (UPE, 2006b), considerado 

um “arranjo produtivo”, representativo da atividade local mais expressiva (BALTAR; 

PINCOVSKY, 2005). 

 Sob essa perspectiva, é que se justifica o foco nos Projetos Experimentais a serem 

elaborados pelos alunos do Curso de Administração, objeto deste estudo. A questão consiste 

em como eles irão contribuir para a disseminação dessas práticas necessárias ao 

desenvolvimento sustentável conforme está previsto no Projeto Político e Pedagógico. Para 

tanto, salienta-se a decisão política da UPE em priorizar a interiorização do ensino como uma 

das estratégias de contribuição para o desenvolvimento local dos municípios e os do seu 

entorno onde está sendo instalado novo campus, como é o caso de Caruaru, lócus deste 

estudo. 

 Por outro lado, deve-se lembrar que, implementar práticas e internalizar valores que 

estimulem o desenvolvimento sustentável por meio da educação não é uma tarefa fácil, 

incluindo a necessidade de introdução de procedimentos para viabilizar a interação 

universidade-empresa, sendo esta uma das vias de cooperação entre atores responsáveis pela a 

inserção dos princípios e ações que levem à sua consecução. Isto já pode ser observado na 

medida em que as universidades brasileiras no exercício de suas funções de ensino, pesquisa e 

extensão têm se transformado num potencial suporte ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, permitindo às empresas maior competitividade e inovação nos seus produtos e 

serviços (MELO, 2003). 

 A próxima seção aprofunda esta discussão, desta feita abordando a questão dos 

Projetos Experimentais, tal como são vistos pela literatura. 
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2.2 A Importância dos Projetos Experimentais para a Formação dos Estudantes de 

Administração 

 

 

 Como já foi assinalado anteriormente, o tema alvo deste estudo necessita que se 

aborde a contribuição da realização de Projetos Experimentais no curso de graduação em 

Administração como opção de Trabalho de Conclusão de Curso na perspectiva de possibilitar 

ao aluno a capacidade de integrar e aplicar a teoria disseminada numa visão interdisciplinar. 

 Considerando que a Administração tem como campo estudar a replicação, aplicação e 

desenvolvimento de modelos e ferramentas de gestão, cabe também refletir sobre a construção 

do conhecimento de quem, a princípio, conduz mudanças no estado do conhecimento 

organizacional ou, mesmo, na gestão do próprio conhecimento (CUNHA, TAKAHASHI; 

PEREIRA, 2007), sobretudo àqueles que estão envolvidos com estratégias pedagógicas.  

 Deste modo, a análise dessas estratégias, quais sejam as que visam proporcionar aos 

alunos do curso de graduação em Administração conhecimentos e experiências de modo que 

eles possam integrar teoria e prática assim como desenvolver as competências gerenciais 

requeridas pelo mercado de trabalho deve constituir uma etapa relevante para o embasamento 

deste trabalho.   

 Inclusive, a tentativa de integrar a teoria e a prática é vista como problema a ser 

solucionado no campo acadêmico mundial (MORAES, 2004), sendo utilizada nos cursos de 

graduação em Administração atividades de estágio curricular supervisionado e atividades 

complementares, principalmente de trabalhos de conclusão de curso (CUNHA, 

TAKAHASHI; PEREIRA, 2007). Entretanto, não há um senso comum quanto aos efeitos 

dessas práticas com vistas à complementação da formação profissional dos futuros egressos.  

Segundo Moraes (2007, p. 96),  

o estágio curricular, legalmente, viria para suprir o distanciamento entre o saber 
teórico e o prático; contudo atualmente, tornou-se uma atividade lucrativa para as 
empresas, ao recrutar mão-de-obra barata. Somado a isso, há a falta de vínculo entre 
os problemas vividos nas empresas, quando os estudantes realizam as atividades de 
estágio, e a produção acadêmico-científica realizada para a finalização do curso-
monografia ou trabalho de conclusão de curso.    
 

 Referente a esse aspecto, a UPE adotou em seu Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração com Ênfase em Marketing de Moda, focado neste estudo, a substituição do 

Estágio Curricular pelo PEX como Trabalho de Conclusão de Curso, na perspectiva de que 

ele seja o elemento articulador dos conteúdos das disciplinas e estimulador do interesse dos 
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alunos pela percepção imediata que agrega da utilidade das competências e habilidades 

desenvolvidas em cada momento do curso (UPE, 2006b). 

 O pressuposto é de que, ao adotar esta prática de avaliação para o Curso, a UPE está 

revelando também a importância da pesquisa para a construção de um perfil profissional 

diferenciado, como forma de levar o aluno a perceber a importância de usar as competências 

adquiridas em benefício do bem estar coletivo e do desenvolvimento da sociedade (UPE, 

2006b). 

 Nesta perspectiva, a UPE deixa de lado, a especialização em fragmentos do 

conhecimento e passa a valorizar a abordagem interdisciplinar, assim como o Ensino Baseado 

em Problemas como suporte metodológico na elaboração dos Projetos Experimentais. 

 A fragmentação do conhecimento é atribuída ao paradigma conservador. De acordo 

com Silva (2006), esse paradigma esteve presente no universo durante os últimos quatro 

séculos, denominado newtoniano-cartesiano e deixou marcas profundas na formação dos 

profissionais das diversas áreas do conhecimento. O paradigma conservador teve como papel 

fundamental à organização da ciência, repartindo o conhecimento em áreas como Humanas, 

Biológicas, de Saúde, Exatas e Tecnológicas entre outras e cada área do conhecimento 

dividiu-se em cursos. Os currículos dos cursos adquiriram sob esse ponto de vista uma forma 

linear e disciplinar para compor a formação dos alunos.   

 Por sua vez, os docentes passaram a lecionar suas disciplinas completamente 

desvinculadas das propostas dos demais professores. Segundo Silva (2006, p. 315), “o 

resultado disso é que, em geral, o professor, ao atuar não tem uma visão contextualizada do 

seu papel na formação dos alunos”. 

Algumas dessas conseqüências são atribuídas a essa disciplinaridade, ou seja, o culto ao 

tecnicismo e à especialização, o autoritarismo – fruto do monopólio do saber e da 

burocratização dos agentes do conhecimento -, o individualismo, rivalidade e o preconceito, o 

reducionismo e a análise simplificadora e o processo mental linear (LIMA, 2006). 

 Quanto ao paradigma considerado inovador, independentemente de sua denominação, 

ou seja, se é sistêmico, ecológico ou paradigma da complexidade (CAPRA, 1997; 2002; 

MORIN, 2000), é certo que ele traz como enfoque a visão da totalidade, de rede, de teia, de 

conexão e de inter-relacionamento, de superação da visão fragmentada do universo e da busca 

da reaproximação das partes para reconstruir o todo nas variadas áreas do conhecimento 

(MORAES, 2004). Assim, ser capaz de fazer ligações, estabelecer relações ou fazer síntese, 

são competências esperadas de qualquer acadêmico, seja ele de moda ou de outro curso 

superior complementa o autor.    



35 
 

     

 O que transparece na análise é que falta a alguns professores a compreensão de que 

estão preparando os alunos para o amanhã e não para o passado (BEHRENS, 2006). 

 Edgar Morin defende a proposta de incorporar os problemas cotidianos ao currículo e 

à interligação dos saberes, ao afirmar que  

o conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer informação em seu 
contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita. Podemos dizer até que o 
conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e abstração, mas, 
principalmente pela capacidade de contextualizar e englobar (MORIN, 2001, p. 
15).  
 

 No caso objeto deste estudo, tudo indica haver aderência das estratégias político- 

pedagógicas ao pensamento do autor, pois a UPE, ao adotar o TCC, na forma de Projeto 

Experimental de Moda, como  requisito para  a graduação em Administração, tem como um 

dos objetivos o de que ele seja aplicável à realidade do município de Caruaru, mais 

especificamente ao Pólo de Confecções. Coerente está também com a proposição da 

atualidade de substituir o ensino fragmentado por uma ação interdisciplinar que resolva o 

reducionismo e a simplificação tão arraigados na cultura educacional do país. 

 Neste sentido, repensar as ações metodológicas para uma prática interdisciplinar 

“pressupõe que exista intercâmbio, integração e a complementação das disciplinas e dos 

participantes do processo ensino-aprendizagem (professores e alunos) em prol do tema a ser 

investigado” (LIMA, 2006, p. 152).  O que precisa ser ressaltado é que não se trata apenas de 

integrar as disciplinas, mas também de possibilitar a pesquisa. Este será um dos desafios para 

os alunos e professores do Curso em questão, no que trata dos Projetos Experimentais. 

 Em que pese a escassa bibliografia encontrada sobre o tema específico, qual seja, 

Projetos Experimentais, a literatura aponta referências que os atrela a vários cursos de nível 

superior, da mesma forma que a sua regulamentação varia de acordo com as instituições que 

os adota bem como agrega as peculiaridades dos cursos aos quais o aluno pertence.  

 Isto pode ser explicado segundo Morais (2004), porque com as novas diretrizes 

curriculares, não há mais a obrigatoriedade da monografia nem do trabalho de finalização da 

graduação em administração. O TCC passou a ter várias versões, a critério de cada curso e 

instituição de ensino, sendo opcional na sua realização. É o que se estabelece nas diretrizes: 

Art. 9º Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular 
opcional da instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de 
monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em 
áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionados com o curso, na forma 
disposta em regulamento próprio (BRASIL, 2005, p. 26-27). 
 

 Em sua essência, os projetos experimentais consistem em trabalhos teórico-práticos 

desenvolvidos pelos alunos como forma de demonstrarem o seu nível de aprendizagem 
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articulando a capacidade de experimentar, desenvolver e empreender uma pesquisa aplicada a 

temas e assuntos pertinentes no caso deste estudo a área de administração (SENA, s.d., p.3).  

Segundo o Projeto Político e Pedagógico do Curso de Administração com ênfase em 

Marketing de Moda,  

o Projeto Experimental, apresenta-se como espaço e oportunidade incomuns para a 
efetiva realização dos três pilares que suportam a educação superior de qualidade, ou 
sejam, ensino, pesquisa e extensão. Mais que um projeto pessoal, o Projeto 
Experimental é um projeto de formação profissional em que os saberes adquiridos 
são permanentemente testados pela aplicação orientada sobre a realidade (UPE, 
2006b, p. 34). 

 
 De acordo ainda com o Projeto Político e Pedagógico do Curso,  

o Projeto Experimental serve tanto como diferenciador da formação do 
administrador em relação aos objetivos propostos , ou seja, Marketing de Moda, 
como da própria natureza da instituição qual seja, uma universidade pública 
estadual, comprometida com o desenvolvimento socioeconômico da região e do 
estado, a partir da ênfase a pesquisa e extensão (UPE, 2006b, p. 35).      
 

 Um outro aspecto relevante também diz respeito à vivência da realidade, que ele irá 

possibilitar, considerada essencial para o desenvolvimento do projeto, ao ensejar o 

conhecimento das condições reais sobre as quais se propõe a aplicação dos saberes 

apreendidos no Curso, colocando a academia, alunos e professores, frente à necessidade da 

superação dos obstáculos à integração teoria e prática (UPE, 2006b).         

 Por outro lado, a importância dos projetos experimentais no entendimento de 

pesquisadores situa-se tanto no campo docente quanto discente, ao propiciar a sistematização 

de discussões e conteúdos das disciplinas relacionadas ao seu objeto de estudo. Quanto aos 

professores, oportunizam o desenvolvimento de pesquisas e reflexões mais aprofundadas 

sobre determinados temas que o cotidiano de sala de aula não permite (SENA, s.d., p.4). 

 Os projetos experimentais podem se constituir numa oportunidade para introduzir a 

pesquisa enquanto prática acadêmica, ou seja, não somente num momento pontual do curso, 

mas uma prática. 

 No processo de elaboração dos projetos experimentais há necessidade de uma 

constante atualização dos conteúdos ministrados em sala de aula, cuja metodologia ensino-

aprendizagem deve ser mais dinâmica e interativa, pois aberta para as inovações teóricas e 

práticas, trazidas tanto pelos docentes quanto pelos discentes. O envolvimento com a pesquisa 

estimulará a produção e publicação de artigos científicos o que trará significativo respaldo 

acadêmico para universidade (SENA, s.d., p.5). 

 Por se tratar do último trabalho para a conclusão do curso, o projeto experimental é 

fundamental para o formando, constituindo a chance de colocar em prática todo o seu 
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conhecimento acumulado numa situação real e com problemáticas situacionais que se 

reproduzirão na sua prática profissional. Um projeto experimental bem executado pode ainda 

oferecer condições de empregabilidade para o seu autor ou autora (PEREIRA, 2007). 

 O processo de avaliação através de projetos experimentais enseja ainda oportunidades 

de construção de conhecimentos científico ou técnico, que pode ser direcionado a soluções de 

problemas das futuras empresas empregadoras dos alunos avaliados, da sociedade produtiva 

em geral e da própria instituição na qual os trabalhos são desenvolvidos (SENA, s.d., p. 5). 

 A proposta da UPE, então, é direcionar o processo de avaliação para a constituição de 

experiências interdisciplinares, em campo, com o objetivo de gerar uma produção que seja 

capaz de se incorporar preferencialmente às micro e pequenas empresas que constituem o 

Pólo de Confecções do Agreste Central, trazendo desenvolvimento local, sob a forma de 

inovações gerenciais e contribuições para a criação de uma base local de conhecimento e 

aprendizado.  

 Sob esse aspecto, a proposta pode ser considerada inovadora por ensejar a perspectiva 

de integrar ensino, pesquisa e extensão. Com essa prática abre também a oportunidade de se 

responder aos freqüentes questionamentos sobre a dissociação entre o saber acadêmico e a 

problemática do mundo real que requer cada vez mais, que o profissional egresso seja capaz 

de acessar informações, analisá-las e discuti-las, produzindo e criando novos conhecimentos e 

alternativas de solução. 

 Evidentemente, uma proposição desafiadora de ensino com pesquisa requer uma 

prática pedagógica diferenciada tanto em sala de aula como na grade curricular e 

conseqüentemente no processo de avaliação. 

 Neste sentido, a Metodologia da Problematização (BERBEL, 1996; 1995), possibilita 

a visão da relação entre teoria e prática sobre a temática, bem como a reflexão crítica sobre os 

seus possíveis efeitos na vida dos acadêmicos. Como uma metodologia de pesquisa ou estudo, 

ela diferencia-se de outras metodologias de mesmo fim, devido à peculiaridade processual que 

possui. Sua etapa inicial e final, ou seja, seus pontos de partida e de chegada, efetivam-se 

estritamente através da realidade, o que vale dizer, de uma dada realidade é extraído um 

problema e, posteriormente, retornando a esta mesma realidade levantada pelo problema, 

atua-se, com informações, sugestões e/ou ações efetivas, visando um certo grau de 

transformação da mesma (DOMINGUES, 2003). Para o autor,  

por ser necessário alto nível reflexivo na análise dos fatores e dos determinantes do 
problema durante todo o seu processo, a Metodologia da Problematização requer um 
certo grau de transformação e/ou compromisso do estudante envolvido, isto é, o 
processo de estudo exigido pela Metodologia da Problematização implica 



38 
 

     

necessariamente certa mobilização, intelectual, política, afetiva  e/ou social, dos que 
dela se utilizam (DOMINGUES 2003, p. 8). 
 

 Sobre esta questão, o sucesso do Trabalho de Conclusão de Curso sob a forma de 

PEX, neste Curso da UPE, estará vinculado ao comprometimento do aluno e do professor, dos 

quais dependerá a qualidade do projeto e conseqüentemente a viabilidade em implementá-lo.  

 Quanto ao registro de experiências com o PEX, em outras instituições universitárias, 

cabe referir que a literatura aponta referências que os atrela a vários cursos de nível superior, 

da mesma forma que a sua regulamentação varia de acordo com as instituições que os adota, 

bem como agrega as peculiaridades dos cursos aos quais o aluno pertence. Com freqüência, o 

PEX é mais encontrado nos Cursos de Comunicação, que o adota como Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

 Assim, foram encontradas experiências com o PEX em diversas instituições, a 

exemplo da Faculdade de Feira de Santana, na qual há uma resolução (FAESF 06/2007, de 

8/08/2007),1 que regulamenta esta atividade para o Curso de Comunicação Social com 

habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, visando a obtenção do diploma de 

Bacharel em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo e em Publicidade e 

Propaganda. Nessa instituição se aplica a produção de um projeto, no último semestre, sob a 

orientação de um(a) professor(a), consistindo em trabalhos teóricos (monografia), e ou 

práticos (memorial descritivo + produto). Este último pode ser realizado em grupo, e 

preferencialmente, deverão se executados nos laboratórios da Faculdade.  

 Comparativamente o que se observa em relação à proposta da UPE, trata-se da falta de 

menção acerca de uma metodologia em que, de forma interdisciplinar, os alunos possam ir 

construindo seus conhecimentos a cada semestre. Há, em comum, a preocupação em associar 

a teoria e a prática, uma das exigências do mercado competitivo, fato que, no Projeto Político 

e Pedagógico da UPE, mereceu especial atenção, razão da opção pela realização de PEX na 

opção do TCC, com o objetivo de propiciar aos alunos a capacidade através de um trabalho de 

pesquisa experimental, de associar e integrar de forma interdisciplinar, os conhecimentos 

obtidos durante o curso e aplicá-los numa dada realidade local com a perspectiva de promover 

a sustentabilidade de um negócio. 

 Esta perspectiva poderá trazer uma contribuição inestimável para a comunidade local e 

do seu entorno, bem como ao próprio aluno. Pois, no processo de elaboração dos PEXs, os 

alunos são estimulados a interagir com as empresas através de uma ação concertada por 

                                                 
1
 Disponível em: <www.unef.edu.br/arquivos/Regulamento_projeto.pdf 
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interesses mútuos entre a universidade e as empresas, nas quais o empresariado oferece o 

ambiente de suas organizações como o lócus para a pesquisa dos alunos sob a supervisão dos 

professores do Curso, na possível expectativa de implementação de idéias e soluções 

inovadoras para o processo de gestão de suas empresas e, a UPE, por sua vez, coloca a 

competência dos seus professores e alunos e o saber produzido no Curso à disposição de todos 

os interessados, de modo que haja apropriação do conhecimento especializado e direcionado 

às demandas que forem surgindo, visando a fortalecer a sustentabilidade dos seus negócios e 

conseqüentemente do Pólo de Confecções do Agreste, com reflexos na comunidade 

circunvizinha de Caruaru onde está situado o campus universitário.  

 A elaboração do PEX constitui-se numa atividade que orienta e acompanha todo o 

desenvolvimento das disciplinas do Curso em todos os semestres, conforme já foi referido.  

Neste ponto, com base nessas observações ora apontadas, foram traçados os procedimentos 

metodológicos adotados nesta dissertação, visando a responder às perguntas norteadoras e 

alcançar os objetivos da pesquisa realizada.  
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3                                             PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Tendo como referência o critério de classificação de pesquisa adotado por Vergara 

(2006), quanto aos fins, esta pesquisa seguiu a linha Descritiva. De um lado, ela buscou, 

através de entrevistas e questionários aplicados assim como de informações sobre o Curso, 

obter maior familiaridade com o problema pesquisado. Por outro, buscou desvendar as 

perspectivas dos alunos e professores conforme as questões norteadoras levantadas e as 

características que tornaram o Curso um objeto peculiar de estudo. Assim, foram fixados 

objetivos que buscaram entender a forma como os alunos e professores interpretam e dão 

sentido às suas experiências, de acordo com um dado contexto pedagógico e social, em meio a 

um processo dinâmico e mutante.  

 

 Quanto aos meios, o trabalho reuniu pesquisa bibliográfica, documental, de campo e 

estudo de caso. Bibliográfica e documental com o objetivo de fundamentar e ampliar os 

conhecimentos sobre o tema em estudo, assim como fazer a triangulação dos dados. Para isso, 

foram consultados livros, periódicos, redes eletrônicas, dissertações de Mestrado, e 

documentos produzidos pela UPE.  

 Configurou-se como um estudo de caso, por tratar-se de uma situação particular, ou 

seja, um dos cursos oferecidos pela UPE, no momento em que se configura a implementação 

de um projeto pedagógico, sendo este o marco histórico institucional do trabalho. De acordo 

com Gil (2007, p. 54), “o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa que consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento”. A característica que distingue esta metodologia é o fato de ser um 

plano de investigação que se concentra no estudo pormenorizado e aprofundado, no seu 

contexto natural, de uma entidade bem definida. 

Segundo Gil (2007, p. 140), no estudo de caso “utiliza-se sempre mais de uma técnica. 

Isso constitui um princípio básico que não pode ser descartado”. O autor chama a atenção 

também para o fato de que,  

em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo de todos os 
delineamentos, pois vale-se tanto de dados  de gente quanto  de dados de papel. 
Com efeito, nos estudos de caso os dados podem ser obtidos mediante análise de 
documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea e/ou 
participante e análise de artefatos físicos (GIL, 2007, p. 141). 
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 Coerente, então, com a metodologia escolhida a pesquisa foi realizada entre os alunos 

e professores do Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda, em 

funcionamento no campus da UPE em Caruaru. 

 É interessante notar que, desde a fase do projeto de dissertação, também se esteve 

trabalhando na obtenção de dados junto a autoridades e órgãos da UPE, tendo-se recorrido a 

conversações formais e informais, além de coleta de documentos, extremamente úteis para a 

compreensão do estudo.  

 A realização da pesquisa requereu ainda, visitas ao campus de Caruaru, em algumas 

dessas oportunidades também houve, a participação em reuniões, onde foram discutidos 

assuntos pertinentes ao Curso, como a necessidade de se realizar parcerias, UPE-Empresas e 

contou com a presença de alunos, professores, Pró-Reitores e representante do meio 

empresarial e do município. As visitas foram realizadas em junho de 2007 e no decorrer do 

primeiro semestre de 2008. 

 Foram utilizados dois tipos de coleta de informações: entrevistas semi-estruturadas 

(APÊNDICE A) com o corpo docente e a aplicação de dois tipos de questionários junto a 

representantes do corpo discente (APÊNDICES B e C). Igualmente, foi entrevistado um dos 

responsáveis pela elaboração do Projeto Político e Pedagógico do Curso, bem como por sua 

implantação. Desde então, esse docente vem fazendo o acompanhamento do processo de 

implementação, feito a partir do campus do Recife, de onde ele é oriundo, significando dizer 

que, embora não faça parte do grupo de professores do Curso, sua presença tem sido 

marcante. 

 Cada questionário (Tipo 1 e Tipo 2), foi aplicado junto aos discentes, em momentos 

diferentes, sendo um presencial e outro por meio eletrônico. O primeiro tipo serviu para 

explorar o assunto, sendo reconfirmado mais adiante mantendo algumas das questões e 

introduzindo outras, após leitura e interpretação dos dados respondidos. Em ambos os casos, 

os alunos respondentes foram os mesmos (porém, dois dos discentes deixaram de retornar os 

questionários enviados por e-mail). 

 Os critérios utilizados para a seleção de discentes e docentes visando à abordagem, 

foram intencionais, tendo em vista questões de custos, tempo e acessibilidade. Os dados 

coletados foram tratados conforme a análise de conteúdo realizada, considerando as duas 

categorias centrais de atores da pesquisa e a temática ora descrita.  

 Em relação ao corpo discente do curso, vale dizer que este é constituído por 

aproximadamente 187 alunos, que prestaram vestibular nos anos de 2006 e 2007. Para a 

realização da pesquisa, foram feitos contatos com seis alunos, dentre estes aqueles que tanto 
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já estivessem inseridos no mercado de trabalho, inclusive como empreendedores, como os que 

ainda não estivessem trabalhando. Também foi selecionado um que tivesse participação em 

órgão de representação estudantil do Curso.  

 Dos dez docentes do Curso de Administração com Ênfase em Marketing de Moda, 

foram entrevistados cinco todos vinculados ao campus de Caruaru, tendo sido sete deles 

admitidos mediante concurso público, realizado em 2007 e três por processos de seleção 

pública simplificada realizada em 2007 e 2008.  

 Das entrevistas realizadas, cinco foram presenciais, conduzidas pela autora da 

pesquisa, com o auxílio de um gravador, que teve a permissão de uso por todos os 

entrevistados. Apenas com uma professora o contato não foi presencial, por questões de 

agenda da mesma, daí ter sido feito o contato através de meio eletrônico (e-mail). 

 As entrevistas foram realizadas, três delas no Recife e duas no Campus de Caruaru. 

Dos professores entrevistados, quatro foram do sexo feminino e dois do sexo masculino, na 

faixa etária variando entre 29 e 37 anos, na sua maioria. Somente dois estavam na faixa dos 

50 aos 61 anos. Quase a totalidade dos docentes são mestres, quatro em Administração e uma 

em Educação, sendo que uma tem o título de especialista em Ensino da História das Artes.   

  Dos entrevistados, um já havia exercido a função de coordenador do Curso. Também 

foi entrevistada a atual coordenadora. Ambos atuam como docentes. Dos cinco entrevistados, 

três integram o grupo que está promovendo ajustes no Projeto Político e Pedagógico do 

Curso, sobre os quais serão feitos outros comentários mais adiante. 

 Como já mencionado, os questionários, foram aplicados a seis alunos do Curso de 

Administração com Ênfase em Marketing de Moda (quatro do sexo feminino e dois do sexo 

masculino). Quatro alunos cursavam o terceiro período e dois o segundo período. A faixa 

etária vai de 19 a 27 anos. Três estão com ocupação no ramo de confecções, sendo dois 

empresários e um ocupante do cargo de diretor. Dois trabalhavam em outro tipo de instituição 

e apenas uma não trabalhava. Todos eram provenientes de municípios pernambucanos, quatro 

de Caruaru, uma de Bezerros e outra de Nazaré da Mata. 

 É importante esclarecer que, no contato com os alunos, estes não se mostraram 

reticentes ao tratar das questões relacionadas ao Curso. Foram objetivos e permaneceram 

serenos enquanto respondiam, mesmo com a presença de estímulos externos, não revelando 

agitação ou pressa para concluir o preenchimento do questionário. Em média dispensaram em 

torno de 20 minutos, refletindo e relatando as informações solicitadas. 

 Para o tratamento dos conteúdos resultantes das entrevistas e dos questionários, ambos 

devidamente transcritos, seguiu-se a recomendação de Richardson (1985), considerada a mais 
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adequada para confrontar a teoria com os fatos, sendo que o sistema de categorização foi 

definido a priori, ao  passo que a análise de conteúdo foi realizada por temas, desdobrados em 

principais e secundários, ou seja: Interiorização do Ensino, Projeto Político e Pedagógico do 

Curso, Desenvolvimento Local com Sustentabilidade, Pólo de Confecções, Projeto 

Experimental, Centro Empreendedor, parcerias Universidade – Empresas, conforme consta do 

Quadro 1(3). Desta forma, chegou-se ao roteiro que norteou a condução das entrevistas 

realizadas com os professores e dos questionários aplicados aos alunos, os quais também 

serviram de base para a análise descritiva deste trabalho (APÊNDICE A).  

 Os dados coletados foram agrupados e reagrupados segundo os temas já mencionados, 

de acordo com cada objetivo específico investigado. O método de triangulação foi utilizado 

nessa análise dos conteúdos, com o fim de propiciar validade e confiabilidade à pesquisa 

qualitativa, por reduzir as inconsistências e contradições acaso existentes, de acordo com 

Paiva Jr et.al (2007) apud ( GASKELL e BAUER, 2002; KIRK e MILLER, 1986). 

Em suma, foram aplicados dois tipos de questionários (1 e 2) junto aos alunos, não tendo sido 

observada dissonância nas respostas e  nos relatos dos alunos contidos em ambos os 

instrumentos. 

  Visando aumentar a confiabilidade da pesquisa, Yin (1994) recomenda que sejam 

expressos os instrumentos e as regras gerais que foram seguidas na aplicação e no uso dos 

instrumentos que foram utilizados. Para isso, foi desenvolvido o Quadro 1(3), a seguir.  
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Quadro 1(3) - MODELO DE ANÁLISE 

Objetivo Geral:  
 
Descrever, na visão do corpo discente e docente, que contribuição 
deverá ser dada pelo Curso de Administração com ênfase em 
Marketing de Moda para o desenvolvimento sustentável do Pólo 
de Confecções do Agreste 
 
Objetivos Específicos 
a) Investigar a visão do corpo discente e docente acerca da 

contribuição que será dada pelo Curso de Administração com 
Ênfase em Marketing de Moda ao desenvolvimento sustentável 
do Pólo de Confecções do Agreste. 

b) Delinear, segundo a visão do corpo discente e docente, qual o 
papel dos Projetos Experimentais na contribuição que será dada 
pelo Curso de Administração com ênfase em Marketing de 
Moda ao desenvolvimento sustentável do Pólo de Confecções 
do Agreste 

Estratégia da pesquisa: 
 
Entender a forma como os alunos e 
professores interpretam e dão sentido 
às suas experiências, de acordo com 
um dado contexto pedagógico e 
social, sob a forma de um estudo de 
caso 
 
Plano de pesquisa utilizado 
Reunião de pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo (visitas, 
aplicação de entrevista e de 
questionários) 

Temas Principais 
a)Educação e 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
 
 

 

Temas Secundários 

 
a1) Educação Superior 
a2) Desenvolvimento 
sustentável do Pólo de 
Confecções do Agreste 
 
a3) Parceria UPE x empresas 

Interdisciplinaridade em face da 
relação estabelecida entre duas áreas 
de conhecimento: Educação e 
Desenvolvimento sustentável, 
determinada pelo foco dado à 
Educação Superior, devido ao estudo 
da implantação do Curso de 
Administração com ênfase em 
Marketing de Moda no Pólo de 
Confecções do Agreste e à 
necessidade de interação com as 
empresas 

 
b) Projeto Político e 

Pedagógico do Curso de 
Administração com ênfase 
em Marketing de Moda da 
UPE 

 
b1) Contribuições do Curso 
para o Desenvolvimento 
Sustentável 
 
b2) Projetos Experimentais no 
Curso de Administração com 
Ênfase em Marketing de Moda 
da UPE 

 
Iniciativa da UPE, no âmbito da 
política governamental de 
interiorização do ensino superior, por 
meio do Projeto Político e 
Pedagógico elaborado para atender às 
necessidades do desenvolvimento 
local do entorno do Pólo de 
Confecções do Agreste, de cunho 
inovador principalmente graças à 
adoção de projetos experimentais 
como Trabalho de Conclusão de 
Curso 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Richardson (1985) 
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4_                                                                                          RESULTADOS 

 

 

 Como já comentado na seção anterior, a partir da transcrição das informações 

coletadas nas entrevistas e nos questionários, foi realizada uma apreciação geral dos relatos 

para cada aspecto do Curso pesquisado, levando em consideração os significados para cada 

membro do corpo discente e docente investigado. Em seguida, os assuntos foram condensados 

pela sua afinidade, resultando em duas visões de análise, a discente e a docente, sempre 

objetivando atender aos objetivos específicos da pesquisa.  

 A análise foi mediada pelo referencial teórico e pelas observações realizadas no lócus 

da pesquisa, a fim de se ter uma compreensão mais aprofundada da perspectiva apresentada 

tanto pelos discentes como docentes, em consonância com a realidade que envolve o contexto 

e o cenário deste objeto de estudo, o Curso de Administração com ênfase em Marketing de 

Moda. 

Na análise dos resultados relacionados aos dois objetivos específicos da pesquisa, ora 

apresentados, procurou-se manter a coerência com as orientações advindas da necessidade de 

triangular os dados, ao mesmo tempo em que se confrontava as diferentes visões emanadas 

dos sujeitos pesquisados, ou seja, discentes e docentes, conforme os propósitos deste estudo. 

 

 

4.1 Contribuição que será dada pelo Curso de Administração com ênfase em Marketing de 

Moda para o desenvolvimento sustentável do Pólo de Confecções do Agreste  

 

Visão discente 

 

 A perspectiva que o corpo discente identificou como contribuição do Curso a ser dada 

ao Pólo e ao desenvolvimento local sustentável está relacionada à aplicação das competências 

previstas na formação a que estão vinculados e que, no seu entender, deverá agregar valor às 

atividades e a gestão dos negócios das empresas vinculadas ao Pólo. O pensamento expresso 

remete à possibilidades de que, como profissionais qualificados e com conhecimento 

suficiente neste setor haverá uma maior possibilidade de ser desenvolvido um bom trabalho 

neste âmbito.Também há a expectativa de que haja maior profissionalismo no setor e a 
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expansão dos produtos de confecções em território nacional, bem como a incorporação de 

inovações de moda e a adoção de estratégias de marketing nesse campo de trabalho. 

Assim, foi presumido que a qualificação dos profissionais em Administração contribuirá 

também para a Consolidação do Pólo de Confecções, inclusive desdobrando-se em um Pólo 

gerador de moda. A expectativa é de que ocorra quebra de paradigmas impostos pela cultura 

local dos administradores atuais, com a conseqüente conscientização do empresariado 

(população) da não adesão à cópia e ao desenvolvimento sistematizado do Pólo de 

Confecções. 

 Pelas respostas apresentadas, torna-se possível verificar que há um entendimento por 

parte dos alunos de que o Pólo é um espaço fértil de construção e de realização de 

oportunidades, superando a carência de capital humano qualificado. Percebeu-se a existência 

de perspectivas voltadas para um cenário de crescimento e consolidação, se bem que não seja 

certo que o futuro dos egressos esteja assegurado.  

 Neste particular, no tocante à expectativa de empregabilidade, dados da pesquisa 

realizada pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade de Pernambuco-

FADE, para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2003), indicam 

que existem 12,1 mil empresas em todo o Pólo de confecções, sendo apenas 8,1% delas 

formais. O número de pessoas ocupadas é de 76,7 mil no setor de confecções (em Caruaru, 

Santa Cruz do Capibaribe e Toritama), correspondendo a 28,7% da população com 10 anos ou 

mais nesses três municípios (SEBRAE, 2003 

 Vale lembrar, ainda, o apontado pela pesquisa, que 82,2% dos empresários consideram 

importante capacitar seus funcionários, mas, na prática, o treinamento não é levado em grande 

conta visto que, em 83,2 das empresas do Pólo, nenhum funcionário recebera treinamento nos 

últimos dois anos. Outro dado indica que a ocorrência de profissionais em cada área 

especializada, segundo a pesquisa, é sempre maior nas empresas formais do que nas empresas 

informais (SEBRAE, 2003). Apesar disso, os empresários consideram investimento mais 

como algo a ser feito em máquinas e equipamentos do que em capital humano. No caso, 

então, a capacitação é vista como necessária nos temas ligados à produção e costura, 

sugeridos respectivamente por 33,5% e 15,0% (SEBRAE, 2003).  

 Um outro aspecto encontrado na pesquisa sobre os obstáculos ao crescimento do Pólo, 

os empresários revelaram que um dos fatores identificados era a falta de divulgação do 

produto por eles comercializado (88,5%), atividade esta pertinente ao marketing. O que a 

pesquisa do SEBRAE não esclarece é se esse fator é visto como de responsabilidade do 

governo, dos empresários, ou de ambos, tendo em vista supostamente serem apontados 
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também questões vinculadas a esferas de governo nos seus diversos âmbitos, como é o caso 

da precária infra-estrutura das cidades (91,6%), a falta de incentivos do governo (90,5%), a 

segurança indicada por 19,5% dos respondentes (SEBRAE, 2003).  

 O processo de expansão e interiorização do ensino ora em processo pela UPE e UFPE, 

como universidades públicas, direcionando cursos no município para esse segmento 

produtivo, como design, Administração com ênfase em Marketing de Moda, poderá favorecer 

a consolidação e expansão para um Pólo de Moda, o foco é criar um "valor agregado" ao 

potencial que já existe. Isto pode ser abstraído das propostas contidas  no Projeto Político e 

Pedagógico do Curso. Assim como do próprio entendimento de desenvolvimento local, que, 

de acordo com Buarque (2002), demanda, normalmente, um movimento de organização e 

mobilização da sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades próprias, de 

modo a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e cultural da localidade. 

 

Visão docente 

 

 Pelos procedimentos metodológicos adotados, foi possível identificar que na visão do 

corpo docente, há uma perspectiva convergente quanto à contribuição do Curso, de propiciar a 

formação de capital humano qualificado, pelo fato de os entrevistados entenderem que há uma 

carência de informações e conhecimento técnico especializado na região.  

 No aspecto da formação de capital humano, na opinião de um dos entrevistados, essa 

qualificação pode possibilitar o surgimento de novos negócios, a partir de empreendedores 

locais, e como conseqüência, gerar a expansão do Pólo, por meio de parcerias direcionadas 

para fora do Agreste, “Se ele ficar só aqui, vai morrer” afirma um dos depoentes (Entrevista n. 

3). 

 Nas entrevistas, ficou bem claro que apenas uma pequena minoria dos respondentes 

destacou que esse capital humano seria constituído por administradores com a competência 

em Marketing de Moda. Logo, evidenciou-se uma contradição em relação à razão pela qual o 

Curso foi criado, para atender a uma demanda local, conforme está explicitado em seu Projeto 

Político e Pedagógico (UPE, 2006b). Com efeito, este direcionamento pode ser extraído das 

observações expressas por um dos entrevistados, que discorreu acerca de sua perspectiva 

sobre a contribuição do Curso, como segue:  

É importante lembrar que a entrada da UPE, em Caruaru, inovadoramente, foi 
decorrente de uma solicitação das lideranças locais em articulação com outras 
universidades e organismos (Entrevista n. 1) 
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A sociedade pediu e as duas universidades UPE e a UFPE articularam o 
atendimento, mas foi definido campos específicos de responsabilidade..Ao sistema 
“S”, SENAI, SENAC e SEBRAE, coube o desenvolvimento das tecnologias. A 
criação ficaria muito mais ligada a UFPE, na parte de design, eles assumiriam o 
curso de Administração mais voltado para a produção e a Pós-graduação. E o nosso 
espaço Marketing de Moda, que ficaria na venda (Entrevista n. 1). 
 
O que a gente está querendo é atender essa necessidade de Caruaru, de ser um Pólo 
de Moda, de se profissionalizar, saber produzir, saber administrar as pessoas, saber 
pagar seus impostos, saber respeitar a cidadania do outro, vendo a questão de 
Segurança do Trabalho. Esse é o conjunto de conhecimentos que a gente quer passar 
aos alunos. Sempre lembrando, que, quando a gente fala em moda, a gente fala de 
um ciclo, que tem criação, produção e venda. Então, a criação ficaria ligada ao 
pessoal da UFPE e o nosso curso com ênfase em Marketing de Moda, que ficaria na 
venda (Entrevista n. 1).  

 

 A proposta do Curso vem, portanto, ao encontro dessa necessidade na medida em que, 

sem prejuízo para a formação do aluno como administrador, cujo perfil profissiográfico foi 

devidamente delineado no Projeto Político e Pedagógico do Curso, como cabe assinalar dentre 

as competências nele estabelecidas para o futuro egresso:  

� Pesquisar mercado, tendências de Moda e estilos de vida; 

� Identificar oportunidades de novas matérias primas e novos produtos; 

� Orientar e acompanhar o planejamento de produção e a administração 

de estoque, custos, qualidade e comercialização de produtos no campo 

da Moda; 

� Acompanhar a trajetória do produto no mercado, orientando e 

sugerindo alterações das estratégias de marketing frente ao 

comportamento do mercado e das tendências de Moda; 

� Orientar a linguagem a ser utilizada no composto de comunicação 

(publicidade, vitrines, catálogos de Moda); 

� Compreender toda a cadeia dos negócios de Moda, desde a criação, 

produção, até a venda do produto final; 

� Realizar ou coordenar o desenvolvimento de novos produtos e 

coleções; e 

� Atuar na realização de desfiles, lançamento de coleções, feiras e 

eventos (UPE, 2006b, p.4 e 5). 

 Assim, tais habilidades precisam ser desenvolvidas no âmbito acadêmico e 

entrelaçadas no campo prático, das empresas, devendo constituir-se num fator de aproximação 

com a universidade, de forma interdependente. O entrevistado assinala essa linha de 

pensamento, ao destacar que  
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O Pólo depende da eficiência das empresas para se tornar competitivo, pois a 
eficiência passa pela profissionalização. Ser gerida profissionalmente em todos os 
aspectos.  A primeira contribuição da UPE para o município é consolidar, 
formalizar essa atividade econômica, de maneira a gerar emprego e renda. Essa 
informalidade é uma defesa com relação a sua ineficiência, se elas forem pagar 
impostos e encargos, com o nível de eficiência que elas tem hoje quebram 
(Entrevista n. 1). 

 

 Neste sentido, a contribuição do Curso será desafiadora pelas implicações que traz 

essa perspectiva de cooperação x competição, além daquelas decorrentes da necessidade de se 

promover mudanças na gestão de negócios, com vistas a sustentabilidade, segundo pode-se 

abstrair da fala deste depoente:  

Dando sustentabilidade aos empreendimentos, você dá sustentabilidade ao 
município porque municípios que não tem estrutura econômica de empresas 
fortes eles padecem, você tem por exemplo o município de Limoeiro, que já foi 
um centro pujante econômico de Pernambuco, quando o algodão entrou no ocaso 
Limoeiro perdeu, acabou, o que é Petrolina é o resultado da sua economia 
(Entrevista n.1). 
 

 Sob outro aspecto, o Curso também poderá contribuir para o desenvolvimento das 

empresas com rebatimento no aumento das oportunidades de emprego e renda, assim como na 

geração de impostos.  

 Por outro lado, o estudo do (SEBRAE 2003), confirma a presença de um grande 

número de empresas informais, estimadas por esse estudo em aproximadamente 90%. A 

criação do Curso está, portanto calcada nessa pesquisa. 

 Pode-se assinalar, ainda, como contribuição a ser dada, a possibilidade de o Curso 

promover a formação / orientação profissional às organizações produtivas da região, carentes 

de informação e conhecimento técnico especializado, assim como através da realização de 

pesquisas que orientem a atuação empresarial, visando a ampliação da criação de valor por 

parte das organizações e pela realização de eventos em parceria para divulgação dos produtos 

e serviços das empresas locais e regionais (Entrevista n. 5). 

 Os Projetos Experimentais que estão sendo desenvolvidos no Curso podem dar 

concretude a estas possibilidades, quando os alunos, com a ajuda de seus orientadores, 

realizarem preferencialmente seus estudos em campos de conhecimento voltados para as 

necessidades do Pólo. 

 Um outro fator favorável tem a ver com a intensificação do relacionamento e formação 

de parcerias da UPE-empresas e o governo local, como forma de essas empresas se 

beneficiarem do intercâmbio com a academia. Outra contribuição foi mencionada durante a 

entrevista, com idéias lançadas quase em tom de proposta, dizendo o seguinte: 
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A Universidade poderia socializar, propiciar a esse empresariado local 
oportunidades significativas de aprendizagem mesmo no âmbito da administração de 
Empresas. O trabalho ainda é feito muito empiricamente, aliás completamente, não 
tem nenhuma contribuição assim  científica praticamente, para o fazer cotidiano, 
principalmente os pequenos empresários (Entrevista, n. 4). 

 

 De acordo ainda com outro entrevistado, o Curso: 

Poderia contribuir mais para o desenvolvimento regional se tivesse o seu 
enfoque, direcionado a formação de profissionais qualificados para atuarem no 
mercado de trabalho, na participação de organizações setoriais (conselhos, 
câmaras setoriais, movimento Pólo e outros), na disseminação de informações, 
através de eventos e capacitações, que estimulem o desenvolvimento regional. 
Ampliando os horizontes do curso, e não apenas com o foco em Marketing de 
Moda (Entrevista, n. 5). 

 

 A observação do entrevistado revela, de forma clara, a sua não concordância plena 

com a intencionalidade da formação proposta neste Curso de, sem prejuízo ao 

desenvolvimento das competências gerais que se requer do administrador, concentrar-se tão 

somente no Marketing de Moda (Entrevista n. 5). Aspecto esse que norteia de forma peculiar 

o projeto político e pedagógico deste Curso, em relação aos até então oferecidos pela UPE. 

Tal proposição, contudo, mostra-se a princípio pouco exeqüível, em função de o Curso já 

estar no 3º período, com muitos dos alunos matriculados para adquirir a competência em 

marketing de moda. Tanto é que, toda a grade curricular está fundamentada em disciplinas 

que se associam aos Projetos Experimentais, até porque a oferta de conteúdos programáticos 

constantes do ementário do Curso (ANEXO 1) em cada semestre ocorre com esse propósito, 

sem deixar de lado o foco no desenvolvimento regional e local. 

 O Curso está integrado ao contexto socioeconômico da cidade de Caruaru, onde está 

instalado o campus da UPE. De acordo com a pesquisa do SEBRAE (2003), esse município 

apresenta uma economia diversificada que não se restringe à “Sulanca”. Seu crescimento 

populacional, por exemplo, não se explica apenas pelo dinamismo da indústria de confecções, 

diferentemente dos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, nos quais a economia 

local está calcada quase que exclusivamente na indústria de confecções. Suas principais fontes 

de renda, além do comércio, são a indústria (com destaque para confecções) e o turismo. Este 

se beneficia da tradição do município de produção artesanal, e a feira popular de grande 

expressão nacional (SEBRAE, 2003). 

 Certamente, essa peculiaridade local irá requerer um esforço especial da coordenação 

do Curso pelo papel que desempenha, em articular os stakeholders (partes interessadas, 

diretamente ou indiretamente), envolvidos: ou seja, alunos, professores e empresariado local 

neste primeiro momento, na tentativa de minimizar as arestas existentes quanto a 
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implementação e assimilação do Projeto Político e Pedagógico, considerado por alguns dos 

membros do corpo docente como inovador em relação a outros cursos de Administração. 

 Ao que parece nota-se que está existindo alguma resistência, ou mesmo pouca adesão 

ao Projeto Político e Pedagógico, pelo que se entende da opinião de alguns dos docentes, por 

exigir comprometimento e investimento nessa inovação, como um dos entrevistados dá a 

entender:  

Se eu sou professor de Direito Comercial, e professor normalmente ensina em duas, 
três Faculdades, então é mais fácil para mim pegar aquele conteúdo que eu ensino na 
faculdade A, B, C e aplicar nesse curso. Quando você exige que o professor reflita 
sobre o Projeto Político e Pedagógico provavelmente ele vai ter que mudar o 
conteúdo e isso é trabalho. Um dos desafios desse projeto político e pedagógico é 
criar um conjunto de professores, que não precisa ser a totalidade, que estejam 
comprometidos com  o projeto pedagógico (Entrevista n. 1). 
 

 A ocorrência de dificuldades na implementação do Projeto Político e Pedagógico já 

vem sendo percebida, em função dos próprios ajustes que estão sendo feitos, pois a fala de um 

dos entrevistados aponta que pontes estão sendo criadas para a discussão e a compreensão das 

diretrizes e orientações nele contidas. Com isto, pode-se propiciar novos encaminhamentos e 

a construção de novas práticas entre os docentes, visando a melhor assimilação e 

operacionalização das propostas, que foram adotadas assim como um ensino-aprendizagem 

com qualidade, como também capaz de alavancar o desenvolvimento do Pólo de Confecções.  

 Torna-se oportuno esclarecer que, no curto espaço de um ano e meio, período em que 

foi implantado o Curso, este já está sob o comando de uma segunda coordenação. A 

substituição ocorreu em razão da desistência do primeiro coordenador em conduzir esse 

processo. A saída da coordenação foi justificada por ele alegando motivos de ordem 

particular. Contudo, manteve-se a sua permanência como professor de mais de uma disciplina 

no Curso, tendo participado inclusive de forma muito atenciosa e colaborativa como 

respondente desta pesquisa. 

 Na próxima seção, apresenta-se em detalhe, a contribuição a ser dada pelo Curso de 

Administração com ênfase em Marketing de Moda, ante o exame do papel dos Projetos 

Experimentais, os quais devem ser elaborados individualmente pelos alunos, como resultado 

de estudos feitos nas disciplinas do mesmo nome, ministrados ao longo de nove semestres, 

como disposto no Anexo 1. 
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4.2 Papel dos Projetos Experimentais na contribuição que será dada pelo Curso de 

Administração com ênfase em Marketing de Moda ao desenvolvimento local sustentável do 

Pólo de Confecções do Agreste.   

 

Visão discente 

 

 A utilização de Projetos Experimentais como Trabalho de Conclusão de Curso -TCC 

tem se mostrado na prática dos discentes como uma atividade pouco clara quanto aos seus 

contornos e objetivos.  Pelo que foi visto, dúvidas têm sido suscitadas desde o primeiro 

semestre do Curso, gerando os ajustes que estão sendo feitos na atualidade, no que tange ao 

Projeto Político e Pedagógico, particularmente envolvendo os PEX.     

 Para este efeito, foi constituído um grupo responsável pelas mudanças a serem 

realizadas no Projeto Político e Pedagógico do Curso, sendo que dois deles participaram 

desde o começo de sua elaboração. Como frisado anteriormente, um dos membros desse 

grupo, embora seja um dos mentores do Projeto, não faz parte do corpo docente do Curso.  

 As proposições a serem apresentadas deverão ser discutidas pelo colegiado do Curso, 

de maneira que as deliberações venham a ser adotadas ainda no segundo semestre de 2008.  

 Pelas informações obtidas junto a dois desses membros do grupo, a proposta inicial do 

Curso de aprofundar a competência dos alunos em Marketing de Moda será mantida. 

 Quanto ao desenvolvimento dos PEX, haverá ajustes para uma melhor assimilação do 

conteúdo e desenvolvimento do estudo prático por parte dos alunos com a participação dos 

professores e orientadores, estando sendo previsto que seja imediata a implementação dessas 

mudanças, em plena vigência daquele que será o quarto semestre do Curso, que está com três 

turmas em andamento, e uma outra será iniciada a partir de agosto de 2008.  Por conta disso, 

os alunos revelaram uma certa inquietação, confusão e teceram críticas quanto à forma pela 

qual a disciplina de Projetos Experimentais que irá dar o suporte a concretização aos PEX, 

com o apoio das outras disciplinas,estava sendo conduzida. 

 A opinião de um dos alunos retrata um pouco essa questão quando se refere a 

disciplina de Projetos Experimentais: “ é interessantíssima, mas talvez não esteja sendo muito 

bem conduzida, conforme o proposto no plano de curso”. Ainda há uma série de ajustes a 

serem feitos. 

 Uma segunda opinião, de outro aluno, denota a importância da disciplina de Projeto 

Experimental para a contextualização do ambiente local: “Ela nos mostra a realidade daqui 

em relação à confecção. Essa visão nos faz ver que podemos melhorar, criar a moda ao invés 
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de copiar, transformar e mostrar para fora que Caruaru tem potencial em moda, em gerar 

moda”. 

 Pelo papel que a disciplina desempenha, acredita-se ser grande a expectativa de sua 

contribuição, existindo críticas veladas quanto ao direcionamento que lhe vem sendo dado. A 

disciplina de Projeto Experimental é responsável pelo suporte conceitual e metodológico dos 

PEX, a serem feitos por cada aluno, cuja visão parece ser otimista quanto à superação de 

dificuldades junto ao Pólo de Confecções, de modo a apoiar o processo sustentado de 

crescimento das empresas que o integram. Uma explicação para esse posicionamento decorre 

da consciência que têm os alunos do Curso, quanto à sua função na formação de capital 

humano capaz de suprir essa carência na região. Da mesma forma, os alunos revelaram estar 

alinhados com ações voltadas para ultrapassar barreiras tanto em operacionalização quanto no 

que se refere à cultura do empresariado local, e, até mesmo na própria formatação do Curso, 

que tem no PEX o diferencial inovador como contribuição a essa vocação regional do Agreste 

Central. 

 A associação teoria e prática, uma das exigências do mercado de trabalho competitivo 

e globalizado, mereceu especial atenção, na formação desses administradores, razão da opção 

pela realização de PEX como opção ao TCC, atividade que orienta e acompanha todo o 

desenvolvimento das disciplinas em todos os semestres do Curso (UPE, 2006b). Como é 

sabido, o Projeto de Conclusão do Curso, sob a forma de Projeto Experimental de Moda, é 

requisito para que a obtenção do diploma. O profissional está sendo formado para adquirir 

habilidades para compreender o contexto social, político, econômico e cultural no qual está 

inserido e a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente, no qual as 

mudanças se mostram cada vez mais rápidas, profundas e inesperadas. 

 Como preconizado no Projeto Político e Pedagógico, o profissional de Administração 

deve ter formação humanística e visão global, com habilidades para compreender o contexto 

social, político, econômico e cultural no qual está inserido e a tomar decisões em um mundo 

diversificado e interdependente, no qual as mudanças se mostram cada vez mais rápidas, 

profundas e inesperadas (UPE, 2006b). É interessante observar que mesmo tendo o PEX 

como Trabalho de Conclusão de Curso, os alunos farão o estágio caso o desejem. Entre os que 

foram sondados houve o interesse em participar deste tipo de experiência nas empresas, desde 

que tenha caráter aplicado. Um deles assim justificou: “Pretendo apenas se o estágio for 

realmente relacionado à gestão. Porque a meu ver somente assim consegue ser proveitoso 

para o aluno. Infelizmente a maioria dos estágios ofertados não está em consonância com a 

área de estudo do discente”. As outras opiniões convergem para a idéia de que, através do 
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estágio, os alunos podem agregar valor ao processo de aprendizagem e experiência 

profissional que visam obter. 

 Há, portanto uma perspectiva favorável quanto à possibilidade da atividade 

extracurricular, de estágio, dotá-los de conhecimentos e práticas úteis à experiência 

profissional. Apenas um discente trouxe a preocupação do desalinho das ofertas de estágios 

com a formação do aluno. 

 O que não surpreende, uma vez que a atividade de elaboração dos PEX está ainda no 

início, sabendo-se que a disciplina encarregada de lhe dar suporte também passa por 

modificações.  Então, é possível que só quando os alunos passarem a se relacionar com as 

empresas, possam melhor formar a sua opinião sobre o PEX, acerca de seu papel em termos 

de integração da formação acadêmica e a profissional.   

 A atividade de estágio supervisionado é entendida como a consecução de trabalhos 

práticos no interior das organizações e que tenham relação imediata com as áreas de formação 

profissional do curso, além de propiciar ao estagiário a iniciação de sua carreira (CUNHA, 

TAKAHASHI, PEREIRA, 2007).  

 Sobre este aspecto, no referencial teórico foram destacadas limitações encontradas 

para que a experiência de estágio venha a contribuir, de fato, para a formação do aluno, 

sobretudo no seu papel de propiciar experiências significativas para a apropriação do 

conhecimento teórico e prático e o desenvolvimento de competências gerenciais.  

 Ao implantar o PEX, como opção ao TCC, a UPE considerou a capacidade deste 

instrumento para consolidar as competências adquiridas ao longo do Curso, particularmente, 

as relacionadas com marketing de moda, considerando que elas devem preparar os alunos 

para gerar soluções inovadoras, através de uma base de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que permeiam todo o Curso.  

 Nas observações pessoais feitas durante a pesquisa, inclusive, ao se analisar o processo 

de implementação do PEX, que coincide também com implantação do próprio Curso, teve-se 

oportunidade de perceber que há algumas deficiências apontadas pelos alunos, mesmo que se 

torne necessário manter a proposta que o caracteriza. 

 Os conteúdos a seguir evidenciam as dificuldades relatadas pelos 

alunos:  
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Sinto que há uma dificuldade de compreensão, sobre o que seria de fato o Projeto 
Experimental pela grande maioria dos universitários. Devemos levar em 
consideração que trata-se de algo novo, e tudo o que é novo de certa forma deixa 
alguns apreensivos (Entrevista n. 7); 

A perspectiva é grande e de fato vai conseguir chegar em um patamar de alta 
qualidade, mas acredito que será a longo prazo, devido a grande falta de informação 
(Entrevista n. 8); 

È muito importante, mas acredito que ainda deve ser melhorado bastante o método 
que é aplicado ao estudante, pois influirá bastante no seu resultado final. Assim 
mesmo, ele trás um diferencial que deve ser estimulado a todos (Entrevista n. 9); 

Infelizmente, apesar de existirem projetos bem interessantes, a cultura do 
empresariado local ainda é muito fechada para as mudanças. No entanto, creio que 
os projetos implementados terão sucesso e trarão efeitos muito positivos para a 
economia local (Entrevista n. 10).  

 Percebe-se, nestes depoimentos que os alunos temem que os PEX não venham a 

proporcionar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que conduzam às empresas que 

formam o Pólo de Confecções, ao alcance de resultados que as projetem e as consolidem 

neste ramo de negócios. Uma razão pode ser o entendimento do significado do PEX para as 

empresas. 

 Por isto, já se aponta a necessidade de se abrir canais de comunicação junto ao 

empresariado local, a fim de que seja assegurado um espaço para o desenvolvimento e a 

aplicação dos PEX. Em princípio, isto está sendo pensado e gestado através de parcerias 

técnicas, UPE-Empresas, de modo que os alunos tenham acesso a essas instituições, a fim de 

promoverem seus estudos e aplicarem as suas pesquisas. 

 Esta necessidade, se atendida, poderá contribuir para que as empresas venham a 

absorver as contribuições advindas dos PEX. Portanto, atualmente os alunos dependem desses 

ajustes para que seus projetos sejam absorvidos pelas empresas.  

 O que sugere, ainda, correções na falta de aproximação da UPE com o empresariado e 

lideranças locais, sendo a recíproca também verdadeira, indo de encontro frontalmente aos 

motivos que levaram a criação do Curso, encetada com a participação de diversos atores e 

objetivando atender a uma demanda manifesta da sociedade que exprimia uma carência do 

empresariado do Pólo de Confecções, em lidar com Marketing de Moda. 

 Assim, os alunos se posicionaram sobre esta questão: 

No momento não vejo nenhuma empresa se pronunciar, ainda há um número enorme 
de alunos querendo oportunidade de mostrar suas idéias, conhecimentos (Entrevista 
n. 7); 
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A esperança é que futuramente eles absorvam estudantes no mercado (Entrevista n. 
8); 

Devido ao grande número de empresas situadas no Pólo de Confecções e a grande 
carência de profissionais qualificados, será uma absorção a longo prazo, talvez por 
meio de conscientização (Entrevista n. 9); 

Por mais interesse que os futuros administradores formados pela UPE tenham em 
implantar seus projetos. Por questões culturais, ainda encontrarão barreiras quanto a 
aceitação de tais projetos (Entrevista n. 10); 

 Mesmo assim, os alunos entendem que esse desafio deve ser enfrentado, considerando 

que a exigência de Projeto Experimental, como trabalho de Conclusão de Curso, deve ser 

atendida: 

É construído no decorrer do Curso; é basicamente prático; conta com o apoio de 
todas as disciplinas e seus professores e não só um orientador (Entrevista n. 8);. 

Vejo um grande avanço para o nosso conhecimento e assim oferecemos um serviço 
diferenciado que só vem a acrescentar o desenvolvimento da região. È nele que 
colocaremos os conhecimentos adquiridos por toda a nossa vida acadêmica. É a 
chance de mostrar que estamos preparados para entrar no mercado de trabalho 
(Entrevista n. 9); 

O aluno pode além de contribuir para o Pólo de Confecções, também colocar de 
forma teórica seus conhecimentos agregados ao longo do Curso (Entrevista n. 10); 

Faz o aluno desenvolver uma nova visão do mercado, passa a compreender melhor a 
nossa região, e desenvolver o empreendedorismo, através de conteúdos vistos em 
sala de aula e dos conteúdos pesquisados (Entrevista n. 8); 

É positivo porque põe os alunos em contato com a realidade, lhes dá uma 
perspectiva de trabalho posteriormente no mercado e lhes garante experiência, 
embora ficcional, em sua profissão (Entrevista n. 9). 

 

 Assim, é possível argumentar para uma perspectiva favorável, na adoção do TCC 

como modalidade de PEX, para esta formação profissional, tendo em vista as indicações de 

que será ele capaz de favorecer a aproximação do graduando com a realidade organizacional.  

 Ao mesmo tempo, não se deve esquecer os questionamentos acerca da disciplina 

Projeto Experimental, cujo papel é fundamental para a elaboração dos projetos experimentais 

pelos discentes, preocupados com a forma pela qual ela está sendo conduzida. Afinal, é a 

disciplina que dá a base, para que cada aluno desenvolva o seu PEX, auxiliada e 

complementada pelas outras disciplinas. O importante é que, nessa elaboração do PEX, o 

aluno esteja imbuído do desejo de, além de cumprir uma exigência curricular, também se 

aproprie de conhecimentos e desenvolva habilidades requeridas para o seu adequado e 

contextualizado exercício profissional.    
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 Um outro aspecto que requer atenção neste Curso, até porque está ainda por se definir, 

diz respeito à necessidade de se decidir acerca da metodologia adequada, visando à 

assimilação e a elaboração dos PEX, por parte dos discentes. Pelo que foi visto no decorrer da 

pesquisa, estava previsto. a princípio no Projeto Político e Pedagógico do Curso, a utilização 

do Ensino Baseado em Problemas (EBP), como suporte metodológico à a elaboração do PEX 

por cada aluno. Sobre o assunto, foi levantado que, para essa metodologia ser posta em prática 

no Curso, haveria necessidade de se dispor de tutoria, definição de temas centrais semestrais 

ou anuais e avaliações integradas. Essas inovações, apesar de previstas no Projeto Pedagógico 

do Curso, em razão de vários fatores, deverão ser gradualmente implementadas. Assim, a 

proposta é de que, no desenvolvimento do PEX, seja aplicada inicialmente a metodologia da 

problematização, também centrada no aluno, conforme foi apresentado ao colegiado. 

 Neste momento, então, os alunos revelam estar soltos sem o aporte teórico, 

metodológico, provavelmente, ainda pela deficiência no acompanhamento a ser feito pelo 

corpo docente, o qual, por questões de carga horária limitada, está com dificuldade  para 

atender a esse tipo de atividade, ou seja, a de oferecer atendimento personalizado, de caráter 

individual.  

 Estas condições, no entanto precisam ser asseguradas ao aluno. Medidas ainda  estão 

sendo adotadas, conforme já houve referência, as quais são de responsabilidade do colegiado 

e da coordenação do Curso.  

 

Visão Docente 

 

 Mesmo considerando as questões trazidas pelos discentes, nota-se que há disposição 

do corpo docente de fazer com que os PEX contribuam para o desenvolvimento sustentável 

do Pólo. O momento captado pela pesquisa, como já assinalado é de que está havendo uma 

reformulação relacionada ao desenvolvimento desses projetos, cujo formato deveria ser 

trabalhado ao longo do Curso, a cada semestre, tanto quanto à parte de estruturação como a 

parte teórica. A indicação é de que isto, na prática, não funcionou a contento, conforme 

explicou um dos entrevistados:  

Nós tivemos uma reviravolta estrutural no Projeto Experimental. A disciplina de 
PEX contempla tanto a construção do TCC que no nosso caso é o PEX quanto a 
construção desse conhecimento conceitual que enfoca a moda enquanto  um objeto 
maior de estudo. No decorrer dos módulos havia uma divisão de acordo com o 
contexto do módulo e seguia toda uma estrutura, no início, isso era feito, tinha o 
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PEX 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. Cada semestre eu via a parte conceitual e 
construía o PEX. Acontece que a disciplina PEX só tem 30 horas, apesar de ser 
considerada como a espinha dorsal do Curso, a carga horária é reduzida. Desde o 
começo do Curso eu não consigo orientar os meninos em sala de aula e passar o 
conteúdo do semestre em 30 horas (Entrevista n. 2). 
 

 Para solucionar esta questão, o colegiado do Curso decidiu adotar um novo formato 

para o desenvolvimento dos PEX, recorrendo-se à proposta de alternar a parte conceitual e a 

parte prática. Esta medida será implementada a partir do próximo semestre (2008.2). 

 Como já mencionado, os PEX são desenvolvidos a partir da disciplina de Projetos 

Experimentais: é nela que se articulam os conhecimentos de outras disciplinas. Um dado 

importante é que todo o corpo docente entrevistado demonstra uma percepção clara da 

contribuição de suas disciplinas para o desenvolvimento dos PEX por parte dos alunos. Ao 

que parece, a dificuldade maior está em conseguir trabalhar a interdisciplinaridade no decorrer 

deste processo. Na visão de um dos entrevistados:  

Um dos desafios para a elaboração dos PEX é conseguir interagir com o 
empresariado local e trabalhar a interdisciplinaridade. As limitações se referem 
especialmente a questão de trabalharmos em horários corridos e de termos um 
alunado bastante inativo, com pouco tempo dedicado aos estudos e as ações da 
universidade. Quanto aos alunos, o maior desafio é conseguir a motivação para 
continuar os estudos, compreendendo a importância de sua atuação de modo mais 
proativo, visando a construção de uma universidade melhor. É fundamental a 
participação do corpo discente na melhoria das ações de PEX, cabendo a estes 
enxergar o projeto como uma oportunidade de obtenção de prática administrativa. A 
maior limitação que percebo é o fato de grande parte dos alunos trabalharem e 
também de não compreenderem a proposta do Curso (Entrevista n.5).   
 

 Em que pese estes fatores é praticamente senso comum entre os docentes de que o 

PEX, neste Curso é o grande diferencial. De acordo com uma das depoentes (Entrevista n.2), 

essa disciplina, tem um peso significativo no Projeto do Curso, apesar de que ela sozinha não 

é tudo, mas tem a sua importância porque, por seu intermédio, o PEX do aluno é construído, 

articulando os conhecimentos das outras disciplinas. 

 Outro entrevistado se refere ao PEX como algo inovador, ressaltando que toda 

inovação requer disponibilidade de abertura tanto por parte do professor quanto do aluno, 

entendendo que, como não está ainda formatado é uma limitação, mas nada que não possa ser 

superado (Entrevista n.3). Entretanto, isto não afasta a dificuldade de assimilação que ainda 

provoca, como se percebe no relato de uma outra entrevista:   

Atualmente é uma incógnita, ainda não percebi uma definição muito clara deste 
PEX, até pelo seu caráter inovador. Espero que nós, professores, consigamos melhor 
construir essa ferramenta, que é essencial, no meu ponto de vista, para o sucesso do 
curso (Entrevista n. 5).  
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 Relacionado ainda aos ajustes que serão promovidos nessa disciplina, está o espaço 

físico destinado a concentrar os alunos em local apropriado para construírem os seus projetos 

individuais, com a orientação dos seus devidos orientadores. O espaço deverá ser 

disponibilizado quando a UPE contar com seu campus definitivo, uma vez que suas 

instalações atuais são provisórias. 

 Essa idéia é nova e não constava na proposta inicial do Projeto Político e Pedagógico. 

Prevê-se, ainda, que esse espaço abrigue um núcleo de atendimento às empresas, como parte 

integrante da proposta do PEX. Nesse local os alunos fariam contato com os empresários, 

mostrariam as suas propostas. Mas não se trata de um Centro Empreendedor, alguns 

professores o denominaram de laboratório, como sugere um dos entrevistados:  

Uma das propostas que a gente vai fazer é que os cursos de Administração tenham 
um laboratório. Assim como, a Medicina trabalha com a realidade trazida para o 
hospital ou para o ambulatório, o Curso de Direito com o Centro de Prática Jurídica, 
como é que eu estou ensinando o aluno a trabalhar numa entidade complexa 
chamada empresa, e eu não tenho um lugar aonde ele pratique isso. Porque, estágio 
hoje em dia é uma estratégia de remuneração de mão de obra barata. Nas empresas 
se considera que se usa muito o tempo do funcionário para orientar o estudante 
(Entrevista n. 1).   
 

 Os PEX, de acordo com o Projeto Político e Pedagógico do Curso, têm um papel 

relevante quer para a formação do aluno, quer para a materialização da contribuição ao Pólo 

de Confecções. Segundo um dos entrevistados, 

Agora é a hora da verdade. Nós comentamos muito que o conhecimento que existe 
na Universidade não é usado pela sociedade, então vamos testar isso, uma iniciativa 
elaborada por um aluno do Curso superior que forma um profissional, entendido 
como aquele que sabe fazer aquilo que se propõe, orientado por um professor que a 
universidade reconhece como conhecedor profundo, tem que ter importância, porque 
se ele for aproveitado 30%, isso quer dizer que o que nós estamos ensinando só tem 
importância relativa 30%. Se esse Curso daqui a três anos não emplacar os PEX, o 
Curso falhou (Entrevista n. 1).   

 

 O PEX tem uma interface com a sustentabilidade local, porque trás a perspectiva de 

contribuir de forma estratégica para a consolidação e expansão do Pólo. O depoimento de uma 

das entrevistadas reforça a sua importância para a formação dos alunos por fazer esta ponte 

entre a teoria e a prática e para o apoio ao crescimento e expansão do Pólo:  

Ele é a concretização desse diferencial de mercado e do reflexo que a sociedade 
quis, é uma forma que nós temos de responder a esse chamado, a esse anseio e de vir 
com propostas de mudança, isso ao longo dos anos com certeza vai ter um 
diferencial. O que a gente espera é isso, eu acho que o PEX, a concretização dele é 
justamente essa mudança de realidade que ele tem como objetivo ao longo do tempo 
(Entrevista n.2). 

 

 Ao mesmo tempo em que é ressaltada a importância do PEX para a sociedade local 

como um todo a depoente reconhece que a conotação econômica prepondera sobre a questão 
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do social. O entendimento é de que, quando se melhora a economia isto tem um reflexo 

social. As implicações têm rebatimento, inclusive para a formação do aluno: 

É algo ainda desafiador intrigante e assustador, inclusive muito limite, porque eles 
sabem ainda muito pouco o que é uma academia, qual o seu papel ali, mas depois 
que a pessoa absorve os conceitos e que sabe o que quer, realmente se empolga com 
aquilo ali e quer trabalhar e quer construir e tem trabalhos muito bons (Entrevista, n. 
2). 
 

 A análise aponta, então, para desafios e limitações compartilhados por alunos e 

professores na implantação do PEX, os quais reconhecem ser este um diferencial na formação 

acadêmica deste Curso. Para os alunos, mostra-se tão inovador quanto para os professores, 

conforme se evidencia no relato de outra entrevista:    

Na idealização do PEX, o que é que ele vê são idéias inovadoras para serem 
colocadas em prática, então enquanto idéias isto pode gerar grande desenvolvimento 
e sustentabilidade para a região se forem de fato colocadas em prática. Porque a 
minha percepção ainda  não está tão alta, ainda está mediana, quanto a possibilidade 
do PEX de fato dar essa contribuição ao Pólo. 
 
Aí tem vários fatores, o primeiro: essas primeiras turmas do Curso. Porque o Curso é 
de Administração com ênfase em Marketing de Moda ele é um curso de 
Administração. Então, ele atrai alunos tanto interessados na ênfase em Marketing de 
Moda quanto interessados em “N” coisas na área de administração. Existe uma 
dificuldade do próprio alunado de como desenvolver o projeto experimental, se é 
moda se não é moda e se não é moda como é que a gente vai abrir  muitas opções já 
que o curso está todo estruturado para ênfase em Marketing de Moda. Desde a 
própria divulgação do vestibular do curso, ele não atraiu apenas os alunos que 
querem a ênfase em Marketing de Moda, porque o curso é de Administração, ele 
atrai vários alunos com vários interesses (Entrevista, n. 3).  

 

 Neste ponto, vale lembrar o estudo do SEBRAE (2003) e do próprio Projeto Político e 

Pedagógico do Curso (UPE, 2006b), alinhados com a demanda da sociedade local, que 

aguarda resultados voltados para os interesses do Pólo de Confecções. Como o Curso pode 

responder a esses anseios, é algo discutido por um dos docentes, conforme transcrição abaixo: 

Pode ser que esse fator minimize a medida que a gente começar a mostrar as 
produções do Curso. Fazer eventos na área de moda e às pessoas começarem a 
entender que esse curso tem essa ênfase.  Mas também fica o desafio para o corpo de 
professores, como trabalhar com esses alunos que não tem interesse em moda, mas 
que estão no Curso de administração?  Então a gente tem que estar preparado para 
todo o tipo de aluno. E estimular o desenvolvimento de Projetos experimentais em 
outras áreas, afinal de contas o desenvolvimento local não está exclusivamente no 
desenvolvimento do Pólo de Confecções e no Pólo Têxtil. Tem toda uma área de 
comércio e de serviços a ser desenvolvida localmente. Caruaru está crescendo muito 
e está atraindo um público mais exigente (Entrevista, n. 3). 

 
 Aqui, surge mais uma vez o enfoque de abrangência dos benefícios do Curso mais 

voltados para o próprio município de Caruaru, possivelmente motivado pelo campus da UPE, 

agora também situado nesta cidade, com estas características de expansão e crescimento. 

Afinal, Caruaru como maior cidade do Agreste, possui um significativo parque industrial 
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especialmente em unidades da cadeia produtiva de confecções como etiquetas e botões, além 

de sediar um pólo farmacoquímico e o segundo pólo médico-odontológico do estado, 

contando com outras faculdades, hotéis e outros serviços (UPE, 2006).  

 Isto se amplia, considerando que a proposta do Curso abrange ainda os municípios do 

seu entorno, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, devendo ser objeto de discussão no atual 

momento em que o Projeto Político e Pedagógico está sendo revisto, em especial devido à 

questões envolvendo o PEX. Seria esta uma oportunidade para reformular seu foco, sem 

prejuízo da ênfase no marketing de moda? Este questionamento reflete a situação que está 

sendo vivenciada por professores e alunos.  

Um fato pode exemplificar esse fragmento da pesquisa: em uma das práticas realizadas por 

uma das docentes, junto aos alunos de sua disciplina, pode-se observar a existência dessas 

impressões, estimuladas pela realização de pesquisas junto ao empresariado local, até para 

atender a necessidade de interação exigida pelo PEX e para a própria contextualização dos 

conteúdos.  

 Assim, evidencia-se um grande desafio para a coordenação do Curso: aparar as arestas 

existentes em torno do PEX e em sua forma de ser operacionalizado. No tocante aos 

professores, há uma outra tarefa a ser cumprida, isto é, a de promover uma sensibilização 

sobre a importância deste direcionamento para o desenvolvimento local, como também tornar 

claro a essência e a natureza do PEX para a qualidade do ensino- aprendizagem, que a UPE 

está se propondo.   

 Os desafios, entretanto para a implementação do PEX, não se encerram por aí, 

conforme pode ser observado em outros relatos, que apontam para a sintonia que deve ter a 

disciplina de mesmo nome, sabidamente norteadora de todo o Curso, a exigir articulação 

constante com a matriz curricular, como sugere um dos entrevistados:  

Tem a disciplina PEX I, II até o IX, o que pode ser muito bom ou pode ser também 
um risco. Porque ele é o eixo central do curso. O risco, porque como se trata de uma 
disciplina continuada do I ao VIII, por exemplo, o aluno que faz o PEX II se for 
reprovado, ele já atrasou o curso seis meses. Então é uma questão do Projeto Político 
e Pedagógico que deveria ser revista. Porque pode amarrar o curso e levar a uma 
futura evasão dos alunos. E como é do I ao VIII é uma amarração muito grande na 
minha concepção (Entrevista n. 4); 

O bom, positivo, é a possibilidade do aluno mostrar o que é inovador, e ao mesmo 
tempo dele ir construindo aos poucos, com acompanhamento, durante o Curso, é 
uma segurança. Se ele, de fato, conseguir construiu algo inovador é uma visibilidade 
para o próprio aluno, para o Curso, para a cidade, na medida em que boas idéias vão 
sendo colocadas em prática (Entrevista n. 5). 

 

 Não há dúvida de que a legitimidade do PEX está em estreita dependência do 

entendimento que dele tem a respeito a comunidade local. Isto foi claramente realçado pelos 
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docentes, tendo em vista a própria relação da UPE com o seu entorno, conforme pode ser 

observado no relato a seguir:  

As ações dos alunos precisam ser subsidiadas e aceitas pela sociedade civil 
organizada de Caruaru e de toda a região. Não adianta formarmos profissionais se 
não houver participação e aceitação por parte dos empresários e dos demais agentes 
sociais. Os maiores beneficiários do PEX devem ser os empresários locais, pois o 
objetivo principal do PEX é proporcionar ações que melhorem a condição 
econômica de suas organizações, a sociedade como um todo, também será 
beneficiada, mas como um efeito do trabalho e não como contribuição direta 
(Entrevista, n. 5).    

 

 Tema semelhante leva à discussão acerca do que está sendo feito pela UPE no que se 

refere ao estabelecimento de parcerias com as empresas locais, como forma de facilitar a 

inserção das contribuições dos alunos através dos PEX e de o Curso contribuir com um de 

seus objetivos, qual seja, a sustentabilidade das empresas do Pólo de Confecções e, por 

suposto, com o desenvolvimento local. Sobre o assunto, um dos entrevistados deu o seguinte 

depoimento:    

Vejo dois momentos uma coisa institucional - UPE, que a gente está desenvolvendo 

uma parceria bem interessante com a ACIC,2 e que por exemplo vamos ter a 

oportunidade de apresentar a universidade para a Câmara setorial com todos os 

diretores setoriais da ACIC e aí a medida que a gente for  mostrando a cara  a  gente 

vai abrir espaços para nossos alunos, institucionalmente falando, isso é uma via. A 

outra via é informal, os próprios alunos abrem espaço. Então muitos deles já 

trabalham na área e esses alunos vão ter uma abertura maior porque já estão 

inseridos dentro da área. E aí cada disciplina pode ir contribuindo a medida que 

estimulamos entrar em contato com o empresariado  independente do PEX 

(Entrevista n. 3). 

 

 Assim, observou-se como estão ocorrendo os relacionamentos com a comunidade 

local, como é o caso da aproximação com os empresários locais, a qual está sendo 

intermediada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Caruaru, que tem 

sido o elo com a UPE. Deve-se registrar que esse ator exerce uma liderança muito forte na 

cidade e propôs-se a fazer a articulação com as instâncias representativas da sociedade e do 

empresariado local. 

 Foi observado que as iniciativas estão acontecendo com celeridade, inclusive, em uma 

das reuniões já realizadas com o Clube de Diretores Lojistas (CDL), elegeu-se como 

preocupante a ausência de dados estatísticos atualizados sobre as empresas que estão na 

informalidade. Por conta disso, o campus da UPE em Caruaru já mobilizou os seus dois 

                                                 
2
 Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC). 
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Cursos, o de Sistemas de Informação e o de Administração com ênfase em Marketing de 

Moda, para realizarem este mapeamento. Esta pode ser a primeira contribuição concreta da 

UPE para o Pólo de Confecções do Agreste.   

 Na próxima seção, com base nessas perspectivas trazidas pela análise de resultados ora 

realizadas, são tecidas as considerações conclusivas do trabalho. 
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5                                                                                           CONCLUSÃO 

 

 

 Este trabalho procurou responder a duas questões norteadoras, pela discussão da visão 

discente e docente, tanto em termos da contribuição que poderá ser dada pelo Curso de 

Administração com ênfase em Marketing de Moda para o desenvolvimento sustentável do 

Pólo de Confecções do Agreste, assim como do papel desempenhado pelos Projetos 

Experimentais a serem nele elaborados pelos alunos.  

 Para tanto, foi feita revisão de referencial teórico e o estabelecimento de 

procedimentos metodológicos, em consonância com os objetivos propostos, culminando na 

investigação empírica ora realizada. 

 Do referencial ressalta-se a interface entre o desenvolvimento sustentável e a educação 

superior, cuja mensagem remete à preocupação que devem ter as instituições encarregadas de 

promovê-las fazendo opções e escolhas comprometidas com a sustentabilidade e a 

preservação das riquezas do presente para que as gerações futuras possam também desfrutá-

las. Como responsabilidade precípua, destaca-se a necessidade da formação de sujeitos que 

sejam atuantes na sociedade e capazes de ser agentes transformadores da sociedade em que 

vivem. 

 Quanto ao conceito de sustentabilidade, o que se verificou é que ele ainda está 

submetido a polêmicas diversas, começando pela falta de consenso em torno de sua 

problemática, justificada em princípio pela complexidade de que está revestido o assunto. Em 

verdade, são muitas e diversas as dimensões que ele agrega, em termos econômicos, políticos, 

éticos e ambientais. Do mesmo modo, ocorre com o que toca a sua gestão e 

operacionalização. Mostra-se, portanto como algo ainda não acabado e difícil de ser 

aquilatado. 

 O que não implica também inferir que seja completa a ausência de aspectos 

convergentes. O que preocupa é o fato de que, muito ainda do que está sendo alertado e 

proposto, encontra-se posicionado mais no discurso do que presente nas práticas instituídas. 

Neste sentido, foi percebido que a problemática do desenvolvimento sustentável considera o 

conhecimento como recurso indispensável para a implementação dos seus princípios. É neste 

contexto que a educação superior, como atividade social e humana, e as Universidades como 

instituições, foram chamadas a contribuir. 
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 Um aspecto, entretanto, parece claro, o entendimento de que a educação superior, no 

que este estudo se refere, não se coaduna com o de práticas conservadoras, nas quais a 

educação seja vista como uma adaptação passiva do educando a uma realidade cristalizada. 

O estudo ora realizado mostra que o caso da UPE parte de iniciativa inovadora, afirmando que 

é possível contribuir para a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, a exigir, 

antes de tudo, a conscientização das pessoas, cercada por posturas críticas frente à realidade 

que as cerca, através de atitudes reflexivas, que repercutam no seu modo de agir. 

 É nesta perspectiva que se insere a proposta do Curso de Administração com ênfase 

em Marketing de Moda, da UPE, o qual foi escolhido por ter sido considerado portador de 

práticas inovadoras no tocante à relação ensino-aprendizagem, de acordo com o disposto em 

seu Projeto Político e Pedagógico. Outro ponto, que cabe relembrar, consiste na razão de estar 

direcionado a apoiar o desenvolvimento local da cidade de Caruaru e dos municípios do seu 

entorno. Como núcleo desse processo se ressalta a adoção e o desenvolvimento de projetos 

experimentais, notadamente com o viés da contribuição para o desenvolvimento local 

sustentável e como prática pedagógica facilitadora da associação teoria-prática, presente na 

formação do administrador. Com essa abordagem definida, o caso foi trabalhado para se 

expor a visão do corpo docente e discente do Curso acerca dessa problemática.  

 Algo que pode ser discutido, ainda, diz respeito à assimilação do conceito de 

sustentabilidade, até porque o tema integra a agenda mundial e a local, envolvendo as várias 

dimensões que o desenvolvimento qualificado como sustentável deve abranger. Como é 

sabido, a visão dominante sobre esta abordagem está relacionada mais ao desenvolvimento 

econômico do que ao social, não sendo diferente do que pensam as empresas, as quais, a partir 

de um capital humano qualificado tentam se estabelecer num mercado competitivo, 

expandindo seus negócios, gerando lucros e resultados para dirigentes e acionistas. Não 

apenas para eles, pois a moderna gestão recomenda incorporar os stakeholders nesse 

processo.  

 Como se insere a questão do Curso estudado neste contexto?  Para tanto, teve-se que 

considerar as esferas espaciais, temporais, políticas, culturais e institucionais que devem ser 

contempladas, para se entender que o Curso, e a experiência que está desenvolvendo, tem 

como principal desafio a construção de sua identidade, em meio á formação de seus alunos. 

 Assim, chama-se atenção para a forma ainda fragmentada com que as disciplinas do 

Curso estão sendo conduzidas, tendo em vista os três semestres de funcionamento, 

concomitante com a implementação do Projeto Político e Pedagógico, a partir do ano de 2007. 

Problemas de coordenação também foram observados, todos relacionados com questões 
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pedagógicas e operacionais, sendo natural a inquietação do porquê alguns dos anseios não se 

tornam realidade. A primeira constatação remete ao desafio do Curso para contar com 

condições que abracem as expectativas de alunos e professores. As condições estão criadas, 

de modo que, lidar com práticas de sustentabilidade é algo que está sendo aprendido no 

Curso.  

 Neste sentido, entende-se que a educação para o desenvolvimento sustentável, 

particularmente neste Curso, como já foi mencionado, ocupa um papel que transcende a mera 

difusão de conhecimentos e a adoção de práticas sustentáveis. Ele requer dos alunos e 

professores uma demonstração real de que isto foi internalizado, quando da apresentação e 

desenvolvimento dos PEX, por exemplo, como portadores de idéias e soluções que propiciem 

a sustentabilidade das empresas que compõem o Pólo de Confecções.  

 É digno de nota o papel dos PEXs como um estímulo à prática interdisciplinar, como 

uma tentativa para que os professores estabeleçam uma aproximação, uma troca de saberes, 

em torno de uma mesma problemática, com a participação dos alunos. 

Assim, a proposta da UPE mostra-se pertinente com o profissional que o mercado globalizado 

exige, ou seja, os egressos deste Curso estão sendo preparados para entender o local dentro de 

um contexto maior, global, e, para tanto, não se pode admitir analisar problemas do cotidiano 

sob a ótica ou o domínio em uma área do conhecimento específico. Seria “reconhecer os 

limites de seu saber para acolher contribuições das outras disciplinas - toda ciência seria 

complemento de uma outra” (FAZENDA, 1996, p. 32 apud ARAÚJO, 2004).    

 Neste aspecto, surgem os ajustes que estão sendo promovidos, cuidando para que não 

seja modificado demasiadamente as suas feições, considerando que isto implica 

redirecionamento de escolhas já feitas, até àquelas relativas aos pressupostos do Curso, ante 

indicativos de quão cruciais são as alterações a serem introduzidas, respeitando a 

interdisciplinaridade, o processo de incorporação de docentes e sua adesão ao Projeto Político 

e Pedagógico, indo até a inclusão de parceiros na discussão.  

 Questões operacionais também não devem ser relegadas, pois se percebeu a 

necessidade de esforço concentrado para que professores e orientadores possam de fato, 

acompanhar os alunos nas ações a serem levadas a cabo. Da mesma forma, foi revelado, pelo 

estudo, a dificuldade do corpo docente do Curso em ministrar suas disciplinas, integrando-as 

com as de outros professores, de modo interdisciplinar, envolvendo os alunos nessa prática. 

Ao que parece esta é uma dificuldade ainda a ser superada, não se mostrando uma tarefa fácil 

instituir novas práticas metodológicas visando a integração das disciplinas num mesmo 

projeto de pesquisa do modo como estava sendo proposto pelo Projeto Político e Pedagógico 
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do Curso (UPE, 2006b; LIMA, 2004). Pelo que foi visto, as lacunas existentes podem ser 

atribuídas à responsabilidade que cabe aos docentes nesse processo, que leva em conta 

condições de trabalho, carga horária a que estão submetidos, motivação e dedicação. Ao 

domínio das idéias do projeto.  

 Por outro lado, não deve ser esquecida a recomendação de Sena (s.d), de que no 

processo de elaboração dos Projetos Experimentais, os conteúdos ministrados em sala de aula, 

sejam constantemente atualizados, além da oferta aos alunos de espaços e fóruns próprios 

para que, desde o início, fiquem próximos de sua realidade. 

Apesar de essas menções refletirem uma visão crítica do contexto vivido por discentes e 

docentes, alguns pontos a serem levantados permitem também entrever perspectivas otimistas, 

pois, ao lado dos limites, surgem possibilidades efetivas de contribuição. 

 A primeira perspectiva diz respeito ao capital humano que está sendo formado pela 

UPE, através deste Curso, pois é com ele que se espera expressar a capacidade de se transferir 

o planejado para a ação.  

 Questionados sobre suas aspirações, os alunos posicionaram-se de forma coerente com 

as crenças de que, tendo os PEXs de cada um, a oportunidade de serem implementados, eles 

poderão contribuir para um processo sustentado de crescimento das empresas que integram o 

Pólo de Confecções. Este sentimento está imbricado ao capital humano que está sendo 

formado pelo Curso e que, no entendimento dos alunos, vem a atender uma carência 

observada na região. Por outro lado, isto é reforçado pelo fato de os alunos se revelarem 

conscientes da necessidade de superar barreiras existentes relacionadas à cultura do 

empresariado local e a própria formatação do Curso, que tem no PEX o diferencial inovador 

como contribuição a essa vocação regional do Agreste Central.   Com isto, poderão também 

agregar valor, no gerenciamento dessas empresas, para que tenham visão de futuro e não 

apenas o foco imediatista de lucro, praticando preços baixos e sem um padrão de qualidade, 

como revelou o estudo do SEBRAE (2003). Paira neste horizonte, entretanto, vencer a 

barreira da informalidade, com a qual se choca a perspectiva de maior inserção de 

profissionais no mercado de trabalho.  

 Sendo assim, há possibilidades de esse segmento produtivo receber contribuições do 

Curso, por seus administradores, com competência em marketing de moda, para melhor atrair 

e acompanhar os clientes dessas empresas, promovendo os seus produtos. Isto porque ao 

serem questionados quanto a necessidade de ajuda para explorar/identificar novos mercados, 

65,2% dos empresários das empresas formais afirmaram que precisavam de ajuda enquanto 

para os informais este percentual é de 59%. (SEBRAE, 2006).      
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 Quanto ao corpo docente, a perspectiva também se mostra favorável ao 

desenvolvimento que o Curso poderá promover, embora haja um senso comum de que muito 

há para ser feito. Os professores reconhecem, no caso dos PEXs, que para eles contribuírem 

para o desenvolvimento sustentável do Pólo, compatível com a visão dos alunos, o 

investimento em capital humano qualificado é fundamental, tendo em vista o Pólo apresentar 

essa necessidade de se profissionalizar, e das empresas serem melhor geridas, de modo a 

consolidar o seu desenvolvimento, produzindo emprego e renda e a geração de impostos.  

 Como evidenciado na pesquisa, esse olhar aponta para dificuldades de implantação do 

Projeto Político e Pedagógico do Curso, cuja operacionalização passa por um movimento 

constante de reflexão-ação-reflexão. Trata-se de um momento de revisão e ajuste, sobretudo 

quanto ao desenvolvimento do PEX. Em paralelo, também foi verificada uma preocupação 

em equacionar as dificuldades encontradas de aproximação e relacionamento com o meio 

empresarial e a universidade. Para tanto, um processo de negociação está sendo promovido. 

 Uma questão delicada deve ser levantada, entretanto, a percepção de que o Curso 

requer uma liderança estratégica para conduzi-lo nessa caminhada, capaz de assumir com 

mais firmeza a direção e o rumo para as ações a serem levadas adiante, já que ainda não se 

chegou sequer ao quarto semestre de aulas. É neste sentido que se defende a emergência de 

uma ação intencional e do compromisso coletivo, pelo pressuposto de lutas e demandas que 

virão e irão exigir mais articulação, esforços e integração por parte da Coordenação, docentes 

e discentes (internamente) voltados para a formação de redes de relacionamento com o meio 

local, tanto público como privado, significando mais parcerias, mais produção e troca de 

conhecimentos. 

 Por fim, considerando que o Curso ainda não tem egressos, a pesquisa tem caráter 

formativo e procura trazer contribuições para o seu aperfeiçoamento e alinhamento com a 

promoção do desenvolvimento local sustentável. 

 Nesse sentido, espera-se que este estudo sirva de apoio para novas pesquisas em 

especial direcionadas para algumas questões que surgiram como relevantes para o seu 

aprofundamento. Cabe destacar as seguintes: a) A investigação da percepção de empresários 

do Pólo de Confecções do Agreste quanto à contribuição do Curso para a gestão sustentável 

dos seus negócios, que, por questões operacionais, não foram entrevistados nesta dissertação; 

b) Até que ponto o Projeto Experimental como Trabalho de Conclusão de Curso, propiciou a 

integração teoria-prática na formação do administrador?; e c)  Em que medida os Projetos 

Experimentais implementados nas empresas, contribuíram para a sua sustentabilidade? 
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Recomenda-se ainda, que ao término da primeira turma do Curso, com o objetivo de 

identificar os efeitos da interiorização do ensino pela UPE, sejam investigadas as condições 

de empregabilidade de seus egressos nas cidades que compõem o Pólo de Confecções do 

Agreste e a possibilidade de a Universidade oferecer educação continuada, cursos e 

programas que se ajustem às necessidades presentes e futuras da sociedade, como forma de 

garantir a atualização permanente e a fixação do capital humano nas cidades interioranas. 
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ANEXO 1 – Ementário das disciplinas do Curso de Administração com ênfase em 

Marketing de Moda 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL I 

EMENTA 

Discussão temática, conceitual e metodológica do Projeto Experimental. Fundamentos da 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem. Definição de temas para 

desenvolvimento dos projetos experimentais. 

 

DISCIPLINA 

INTRODUÇÃO À  ADMINISTRAÇÃO 

EMENTA 

Bases históricas da Administração. Campo de Aplicação. Administração como Ciência. Funções 

básicas. Impacto da Administração na Produção. Evolução da Teoria da Administração. O papel 

do administrador. Administração e Desenvolvimento. Paradigmas da Administração. 

 

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

EMENTA 

Conjuntos Numéricos. Divisão Proporcional. Função. Função Polinomial do 1º Grau. Função 

Polinomial do 2º Grau. Estudo das Matrizes. Estudo dos Determinantes. Sistema de Equações 

Lineares. Aplicações da matemática em administração. 

 

DISCIPLINA 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

EMENTA 

Definição de pesquisa. Utilidade da pesquisa no contexto da administração. Atitude do 

pesquisador. Etapas do projeto de pesquisa. Desenvolvimento e aplicação de instrumentos de 

pesquisa. Análise de dados e desenvolvimento de Relatório de Pesquisa. Normas aplicadas ao 

trabalho científico. 
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DISCIPLINA 

SOCIOLOGIA 
 

EMENTA 

Sociologia como ciência. O objetivo do estudo da sociologia. Expoentes da sociologia e seus 

principais seguidores. Posicionamento da Sociologia perante a ordem organizacional moderna. 

Contribuições de Weber e Elton Mayo. Sociologia do processo produtivo. Relações de poder e 

expressões para o trabalho. 

 

DISCIPLINA 

ECONOMIA 
EMENTA 

Introdução aos agregados macroeconômicos. Funções: consumo, poupança e investimento. 

Noções do Produto Nacional e Renda Nacional. Demanda Agregada. Finanças Públicas. 

Desemprego. Evolução do pensamento econômico. Microeconomia. Estruturas de mercado. 

Introdução à macroeconomia. Agregados macroeconômicos. O lado monetário da economia. 

Inflação. O setor externo. O setor público. Crescimento e desenvolvimento econômico. 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL II 
EMENTA 

Continuação do Projeto Experimental I enfocando o fenômeno Moda. 

 

DISCIPLINA 

DIREITO E CIDADANIA 

EMENTA 

Teoria Geral do Estado. Introdução ao Estudo do Direito. Direito Constitucional. Direitos e 

garantias individuais. Direitos sociais. Juizados Especiais. Direitos do Consumidor. Direitos da 

Criança e do Adolescente. Direitos do Idoso e Conselhos Municipais de Direitos. 

 

DISCIPLINA 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRACAO 

EMENTA 

Conceito e objetivo de estudo da administração. O estudo da teoria geral da Administração. 

Abordagem clássica da Administração: teoria clássica e teoria estruturalista. Abordagem 

humanística da administração: teoria das relações humanas, teoria comportamental, 

desenvolvimento organizacional. Abordagem sistêmica: teoria geral de sistemas, teoria 
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contingencial. Abordagem neoclássica, administração por objetivos, Ciência e Arte da 

Administração. 

DISCIPLINA 
PSICOLOGIA 

EMENTA 

Percepção e ação. Análise do papel do indivíduo dentro das organizações, estudo dos processos 

psíquicos inerentes ao comportamento organizacional, e promoção de métodos e práticas que 

possibilitem a compreensão da interação indivíduo, sociedade e empresa. 

 

DISCIPLINA 

FILOSOFIA E ÉTICA 

EMENTA 

Introdução geral ao pensamento filosófico ocidental. Evolução histórica do pensar filosófico. 

Distinção entre as diversas formas do conhecimento humano. Pensamento crítico e o 

conhecimento das questões centrais da vida humana. Postura intelectual compatível com o rigor 

lógico exigido na área específica de conhecimento. Ética. Ética aplicada a Administração. 

 

DISCIPLINA 

ESTATÍSTICA 

EMENTA 

Introdução à estatística; Medidas de posição; Medidas de variabilidade; Probabilidade; Curva 

normal; Distribuição amostral; Distribuições discretas e contínuas; Testes de significância. 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL III 

EMENTA 

Continuação do Projeto Experimental II enfocando o Ciclo da Moda. 

 

DISCIPLINA 

SEMINÁRIO de MARKETING de MODA 

EMENTA 

As disciplinas Seminários atendem a necessidade de relacionamento com o mercado no sentido 

de obter em relação a temas específicos previamente definidos informações atualizadas sobre o 

“estado da arte” em relação a temas relevantes previamente especificados. Os seminários serão 

realizados em parceria com organizações representativas do setor ou que prestem orientação, 
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consultoria ou treinamento a exemplo do SEBRAE, SENAI, SENAC e outras. 

DISCIPLINA 

ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

EMENTA 

Evolução do pensamento administrativo. As novas organizações. Administração no mundo 

globalizado. Estruturas organizacionais inovadoras. Tipologias organizacionais. Novos 

paradigmas da administração. Dimensões esquecidas nas organizações. 

 

DISCIPLINA 

MATEMATICA FINANCEIRA 

EMENTA 

Principais conceitos em Matemática Financeira: capital, montante, juros, taxa de juros, prazos. 

Capitalização e Descontos simples e compostos. Séries Financeiras ou Rendas Certas. Taxa 

Mínima de Atratividade. Noções de Análise de Investimentos. Matemática financeira e sua 

aplicação na gestão das organizações. 

 

DISCIPLINA 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

EMENTA 

O Marketing e o processo de administração, Conceito de Necessidades. Demanda, Produtos, 

Troca, Transações Comerciais. Filosofia de Administração com os conceitos de Produção, 

Produto, Vendas. Objetivos do sistema de Marketing: Maximizar o consumo, Maximizar a 

satisfação do consumidor, Maximizar a escolha, Maximizar a qualidade de vida e resultados da 

empresa. O papel do marketing na Organização. 

 

DISCIPLINA 

LEGISLAÇÃO COMERCIAL 

EMENTA 

Origem e Evolução Histórica do Direito Comercial; Fontes do Direito da Empresa; Atos de 

Comércio; Os Comerciantes ou Empresários Comerciais; Regime Jurídico da Livre Iniciativa; 

Registro de Empresa; Livros Comerciais; Estabelecimento Empresarial; Nome Empresarial; 

Propriedade Industrial; Conceito e Classificação das Sociedades Empresárias; Falência e 

Concordata; Visão Geral do Direito do Consumidor; Publicidade Ilícita; Responsabilidade 

Civil; Excludentes Gerais e Específicos da Obrigação de Indenizar; Acidentes de Consumo. 

Direito do Consumidor e Responsabilidades da organização e dos seus dirigentes. 
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DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL IV 

EMENTA 

Continuação do Projeto Experimental III enfocando os Arranjos Produtivos Locais 

 

DISCIPLINA 

SEMINARIO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

EMENTA 

As disciplinas Seminários atendem a necessidade de relacionamento com o mercado no sentido 

de obter em relação a temas específicos previamente definidos informações atualizadas sobre o 

“estado da arte” em relação a temas relevantes previamente especificados. Os seminários serão 

realizados em parceria com organizações representativas do setor ou que prestem orientação, 

consultoria ou treinamento a exemplo do SEBRAE, SENAI, SENAC e outras. 

 

DISCIPLINA 

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 

EMENTA 

Organização. Gráficos de organização. Distribuição do trabalho. Arranjo físico. Manuais 

administrativos. Formulários. Sistemas Administrativos. Processos. Visão Holística da 

organização. 

 

DISCIPLINA 

CONTABILIDADE GERENCIAL I 

EMENTA 

Noções gerais de contabilidade, seus conceitos, normas, utilidade, importância para o usuário 

das informações contábeis, visão geral do patrimônio. Princípios fundamentais. Conceito de 

débito e crédito em contabilidade. 

DISCIPLINA 

EMPREENDEDORISMO 

EMENTA 

O espírito empreendedor. Competências e habilidades para o planejamento de um 

empreendimento: do desenvolvimento da idéia inicial até a consolidação do projeto. 

Identificação e administração de recursos necessários à sua materialização. O papel do 

empreendedor na economia. Plano de Negocio. 
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DISCIPLINA 

LEGISLAÇÀO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 

EMENTA 

Direitos Constitucionais Trabalhistas. O Empregado. O Empregador. O contrato de trabalho. 

Remuneração e salário. Repouso semanal remunerado. Férias anuais remuneradas. FGTS. 

Alteração do contrato de trabalho. Suspensão e interrupção e terminação do contrato de 

trabalho. Aviso prévio. Análise da repartição constitucional de competências tributária. Estudo 

das espécies tributárias e institutos afins. 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL IV 

EMENTA 

Continuação do Projeto Experimental IV enfocando o Ciclo da Moda e Sustentabilidade 

Ambiental. 

 

DISCIPLINA 

GESTÃO AMBIENTAL 

EMENTA 

Conceitos e concepções relativos a vertente ambiental. Correlações com as demais disciplinas 

do curso. Ameaças e oportunidades ambientais. Normas ambientais. Responsabilidade do 

administrador em relação ao meio ambiente. Restrições comerciais decorrentes da não 

observação das normas ambientais. 

 
DISCIPLINA 

ADMINISTRACAO DE PESSOAS I 
EMENTA 

Complexidade do mundo contemporâneo e gestão de pessoas. Processos motivacionais. A 

liderança requerida nos novos tempos. Mentoria. Poder nas organizações. Trabalho em equipe 

 
DISCIPLINA 

ECONOMIA REGIONAL 
EMENTA 

A economia local, regional e nacional no contexto mundial. Atual modelo brasileiro de 

desenvolvimento. Política econômica da Nova República. Política Econômica dos governos. Os 

planos econômicos e suas perspectivas. Estabilidade de preços. História econômica de 

Pernambuco: aspectos estruturais e conjunturais. 
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DISCIPLINA 

SISTEMAS DE INFORMACÕES GERENCIAIS 

EMENTA 

Conceito de Sistemas de Informação e sua aplicação nas organizações. Identificação da 

necessidade. Planejamento de Sistemas de Informação Gerencial.  

 

DISCIPLINA 

ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 

EMENTA 

Conceito de Estratégia de Negócios. Necessidade de confeccionar planos formais para 

estabelecimentos de estratégia empresarial. Avaliar as técnicas da Matriz BCG, atratividade e de 

produto de mercado, no planejamento corporativo e divisional. Identificar as atividades 

desenvolvidas no planejamento estratégico das unidades estratégicas (UEns). Avaliação e uso 

das técnicas e metodologias, como análise SWOT, fatores críticos de sucesso, estratégias 

genéricas e cadeia de valores no planejamento estratégicos e as UENs. 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL VI 

EMENTA 

Continuidade do Projeto Experimental V enfocando Estratégias de Negócios em Moda 

DISCIPLINA 

SEMINARIO DE COMERCIO EXTERIOR 

EMENTA 

 

DISCIPLINA 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS II 

EMENTA 

As pessoas nas organizações. Aspectos legais da gestão de pessoas. Avaliação crítica das 

práticas de gestão de pessoas. Sistemas e métodos aplicados na gestão de pessoas. Rotinas da 

administração de pessoas: recrutamento, seleção, contratação, manutenção, desenvolvimento e 

dispensa. 
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DISCIPLINA 

CONTABILIDADE GERENCIAL II 

EMENTA 

Conceitos essenciais de contabilidade gerencial, comportamento dos custos, a contabilidade na 

gestão administrativa e financeira. Natureza e necessidades da informação contábil, obtenção 

das informações contábeis para o controle gerencial e para o processo decisório. 

 

DISCIPLINA 

ADMINISTRAÇÃÕ FINANCEIRA I 

EMENTA 

O Papel e o Ambiente da Administração Financeira; Demonstrações Financeiras e Sua Análise; 

Conceitos Financeiros Fundamentais: Valor do Dinheiro no Tempo, Risco e Retorno; Decisões 

de Investimento de Longo Prazo: Fluxos de Caixa Para Orçamento de Capital e Técnicas de 

Orçamento de Capital; Decisões Financeiras de Curto Prazo: Capital de Giro e Gestão de Ativos 

Circulantes. Planejamento financeiro: conceitos, princípios, filosofias, técnicas, estruturação, 

utilidade e limitações. 

 
DISCIPLINA 

LINGUA PORTUGUESA 
EMENTA 

Estudo da língua a partir da leitura e produção de textos orais e escritos voltados ao espaço 

acadêmico e empresarial. 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL VII 

EMENTA 

Continuação do Projeto Experimental VI enfocando as etapas de Criação e Produção da Moda 

 
DISCIPLINA 

SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO I 
EMENTA 

As disciplinas seminários objetivam trabalhar temas específicos previamente definidos a partir 

de informações atualizadas sobre as práticas empresariais em confronto com o “estado da arte” 

em relação a temas relevantes. Os seminários serão realizados preferencialmente em parceria 

com organizações representativas do setor ou que prestem orientação, consultoria ou 

treinamento a exemplo do SEBRAE, SENAI, SENAC, ITEP e outras. 
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DISCIPLINA 

ADMINISTRACAO DA PRODUÇÃO 
EMENTA 

A função produção nas organizações. Sistemas de produção. Planejamento e Controle 

da produção. Indústria de Transformação. Produção de Serviços. Manutenção. 

Segurança e Higiene no Trabalho. Ergonomia. Gestão da mão de obra. Automação. 

Qualidade na Produção. 

 
DISCIPLINA 

ADMINISTRACAO FINANCEIRA II 
EMENTA 

A gestão financeira e os conflitos interdepartamentais. Orçamento empresarial: considerações 

gerais, tipos (vendas, produção, caixa, de despesas, compras, administrativo, de ativos 

permanentes, R.H., financeiro, despesas variáveis), estruturação orçamentária de empresas não-

industriais, controle orçamentário. Análise de variações orçamentárias. Plano de negócios. 

 
DISCIPLINA 

COMUNICACAO 
EMENTA 

Teorias da Comunicação. Abordagem teórica-prática relacionada à compreensão da linguagem e 

expressão oral e gestual. Comunicação na vida empresarial. Público externo e interno da 

comunicação organizacional 

 

DISCIPLINA 

PROJETO EXPERIMENTAL VIII 

EMENTA 

Continuação do Projeto Experimental VII enfocando a Comercialização da Moda 

 

DISCIPLINA 

SEMINARIO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

EMENTA 

As disciplinas seminários objetivam trabalhar temas específicos previamente definidos a partir 

de informações atualizadas sobre as práticas empresariais em confronto com o “estado da arte” 

em relação a temas relevantes. Os seminários serão realizados preferencialmente em parceria 

com organizações representativas do setor ou que prestem orientação, consultoria ou 

treinamento a exemplo do SEBRAE, SENAI, SENAC, ITEP e outras. 
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DISCIPLINA 

ADMINISTRACAO DE MATERIAIS 

EMENTA 

A Amplitude da Administração de Materiais, Classificação, Especificação e Codificação de 

Materiais, Fundamentos do Gerenciamento de Estoques, Sistemas de Gestão de Estoques, 

Noções Fundamentais de Compra, Noções Básicas de Almoxarifado e Inventário Físico. 

 

DISCIPLINA 

COMPOSTO PROMOCIONAL 

EMENTA  

 

DISCIPLINA 

PESQUISA DE MARKETING 

EMENTA 

Utilidade da pesquisa de mercado. Os tipos e técnicas mais usadas em Marketing. O sistema de 

informatização de Marketing e pesquisa. Os métodos de pesquisa de mercado. As etapas de um 

projeto de pesquisa: Como fazer uma pesquisa. Coleta de informações. Entrevista. Amostragem. 

Questionário e Análise de resultados. 

 

DISCIPLINA 

SEMINARIO MARKETING DE EVENTOS 

EMENTA 

As disciplinas seminários objetivam trabalhar temas específicos previamente definidos a partir 

de informações atualizadas sobre as práticas empresariais em confronto com o “estado da arte” 

em relação a temas relevantes. Os seminários serão realizados preferencialmente em parceria 

com organizações representativas do setor ou que prestem orientação, consultoria ou 

treinamento a exemplo do SEBRAE, SENAI, SENAC, ITEP e outras.  

 

DISCIPLINA 

SEMINÁRIO DA QUALIDADE 

EMENTA 

Conceito de Qualidade. Gestão da qualidade. Conceitos fundamentais. Qualidade 

objetiva e subjetiva. Aplicabilidade dos conceitos e práticas nas organizações. 

Qualidade na Indústria e nos Serviços. 



85 
 

     

DISCIPLINA 

ADMINISTRACAO DE VENDAS 

EMENTA 

Administração de Vendas no contexto mercadológico. Importância da administração de vendas. 

Integração com as demais atividades de comercialização. Objetivos. Contato com os clientes da 

empresa. Papel da equipe de vendas. Plano de Vendas, Roteiros, Treinamentos, recrutamento e 

seleção da força de vendas. Valores a serem percebido no pós-venda, plano de carreira. A 

importância da teoria e prática na Administração de vendas. 

 

DISCIPLINA 

LOGISTICA 

EMENTA 

Importância da Logística para as organizações. Analise dos aspectos legais e estruturais no 

ambiente Nacional e Internacional. Cadeia de Suprimento e Armazenagem. Cadeias de 

distribuição. Logística e Marketing no contexto atual. 

 

DISCIPLINA 

TEORIA DO CONSUMO 

EMENTA 

Teoria do Consumo e comportamento do consumidor: perspectivas de estudo e tópicos 

emergentes. Modelos de comportamento do consumidor. Influências ambientais no 

comportamento do consumidor. A pesquisa do consumidor. 

 

DISCIPLINA 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

EMENTA 

Seleção das Atividades Complementares. Relatório de Atividades. Apresentação de Resumos. 

Construção do Banco de Idéias. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com os professores 

 

 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Tempo de trabalho na Instituição: 

Disciplina do Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda: 

Carga Horária mensal: 

Formação Profissional: 

Titulação: 

Exerce outra profissão?   Qual?           Em que Empresa/Instituição? Carga horária: 

 

Endereço Residencial: 

E-mail: 

Quais os dias e horários de sua disciplina: 

 

1) Em sua opinião defina o que é Marketing de Moda. 

 

2) Em sua opinião, como o Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda 

poderá contribuir para o desenvolvimento local com sustentabilidade do Pólo de 

Confecções do Agreste? Cite até três contribuições: 

 

3) Como você espera que o Curso contribua para o desenvolvimento local do município de 

Caruaru e daqueles situados no seu entorno? Cite até três contribuições relacionadas com 

a interiorização do ensino. 

 

4) Em sua opinião como está  sendo repassado aos alunos os princípios de desenvolvimento 

humano e sustentabilidade? O Projeto Político e Pedagógico do Curso tem esse 

compromisso? (disciplinas, visitas, seminários) 
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5) Qual a perspectiva de os Projetos Experimentais, elaborados pelos alunos como 

Trabalho de Conclusão de Curso, contribuir de forma estratégica para o desenvolvimento 

sustentável do Pólo de Confecções do Agreste? Escolha uma das opções: 

 

a) [ ] Plenamente  

b) [ ] Razoavelmente 

c) [ ] Medianamente 

d) [ ] insuficiente 

 

Justifique: 

 

 

 

 

6)  Acerca dos Projetos Experimentais: 

 

6.1) Como você define o PEX no contexto do Curso de Administração com Ênfase em 

Marketing de Moda? 

6.2) Em sua opinião qual a importância do PEX para o Projeto Político e Pedagógico do 

Curso e para a formação do aluno? 

6.3) No seu entendimento quais os principais objetivos que o PEX precisa atingir? E quais 

os maiores beneficiários externos? 

6.4) Qual a importância de sua  disciplina para a elaboração do PEX? Por que? Como ela 

se articula com as outras disciplinas do Curso?  

6.5) Como os PEX estão sendo elaborados e qual a etapa que está em desenvolvimento? 

Elencar por ordem de importância as ações desenvolvidas pelos alunos       para a 

elaboração dos PEX. 

6.6) Os alunos já escolheram áreas ou temas para o desenvolvimento do PEX? 

6.7) Você interage com  professores de outras disciplinas?  

6.8) Em sua opinião quais são os principais desafios e limitações que estão sendo 

enfrentados pelos professores e alunos no processo de elaboração dos PEX? Há uma 

visão interdisciplinar? 

6.9) Quais são as suas sugestões para otimizar a utilização do PEX no Curso de 

Administração com Ênfase em Marketing de  moda? 
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7) Em sua opinião qual a possibilidade de o Pólo de Confecções do Agreste absorver as 

contribuições advindas dos Projetos Experimentais elaborados no      Curso de 

administração com Ênfase em Marketing de Moda? Escolha uma das alternativas: 

 

 

a) [ ] Plenamente  

b) [ ] Razoavelmente 

c) [ ] Medianamente 

d) [ ] insuficiente 

 

   Justifique: 

 

 

8) Você conhece o Projeto do Centro Empreendedor? Como ele irá funcionar? Que 

atribuições deve ter o coordenador desse Centro Empreendedor? Qual a sua importância 

para os alunos do Curso de Administração com Ênfase em Marketing de Moda? 

 

9) Descreva quais as ações que estão sendo empreendidas para a realização de parcerias 

UPE - Empresas de Confecção, visando a elaboração dos Projetos Experimentais?  Fale 

sobre as facilidades e dificuldades encontradas até então nesta relação. 
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APÊNDICE B - Questionário para os alunos do Curso de Administração com ênfase em 

Marketing de Moda (Tipo 1) 

 

Nome Completo:________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Idade:___________________________ Data de nascimento completa:  __________ 

Endereço Residencial (Rua/Avenida): ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Complemento (Apto. / Bloco):__________ Bairro:_____________________________ 

Cidade:____________________________ CEP:_______________________________ 

Telefone/Código da área:__________________________________________________ 

Celular / Código da área:__________________________________________________ 

Endereço em Caruaru (Rua / Avenida): _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Complemento (Apto./ Bloco):___________ Bairro:_____________________________ 

Cidade:_____________________________ CEP:_______________________________ 

Telefone/ Código da área:__________________________________________________ 

Celular / Código da área: __________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

Curso Superior concluído:_________________________________________________       

Instituição de Ensino/Estado: ______________________________________________ 

Ano de Conclusão:_______________________________________________________ 

Endereço Profissional (Rua/Avenida):________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Complemento (Apto/Bloco):____________ Bairro:_____________________________ 

Cidade:____________________________ CEP:_______________________________ 

Telefone / Código de área:_________________________________________________ 

Nome da Instituição: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cargo que ocupa: ________________________________________________________ 

Data de Admissão: _______________________________________________________ 
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Responda às perguntas abaixo de acordo com o sugerido para cada questão. 

 
1) O que motivou sua escolha pelo Curso de Administração com Ênfase em Marketing de 

Moda? Escolha uma ou mais alternativas abaixo. Caso a sua opção envolva mais de uma 

alternativa, ordene-as numa escala de 1 a 5 de acordo com a importância atribuída a cada 

uma delas.   

 
    [  ] Acesso mais fácil à universidade por conta da quase gratuidade; 

    [  ] Em razão de o mercado local propiciar a empregabilidade de administradores 

             com conhecimentos em Marketing de Moda; 

    [  ] Estar atuando no mercado local de Confecções;  

    [  ] Querer atuar como Administrador empreendendo meu próprio negócio; 

    [  ] Por se  tratar de um Curso de Administração. Não quero atuar com Marketing de Moda;  

    [  ] Outro motivo. 

          Especifique qual: 

___________________________________________________________________________ 

 

2) O que motivou em sua opinião, a criação pela UPE do Curso de Administração com 

Ênfase em Marketing de Moda? Escolha uma ou mais dais alternativas abaixo. Caso a sua 

opção envolva mais de uma alternativa, ordene-as numa escala de 1 a 6 de acordo com a 

importância atribuída a cada uma delas: 

 
[ ] Promover a interiorização do ensino superior como apoio ao  desenvolvimento 

socioeconômico do município de Caruaru e daqueles situados no  seu entorno; 

            [  ] Democratizar o acesso ao ensino superior; 

            [  ] Em razão de sua importância para a consolidação e desenvolvimento das  

            empresas que compõem o denominado Pólo de confecções do Agreste;  

            [  ] A dinâmica da economia local, que oferece oportunidade de  

            emprego e renda para quase toda a população economicamente ativa. 

[  ] A necessidade de atuar, com outras instituições e o governo do Estado em  prol do 

desenvolvimento do Pólo. 

[  ] Todas as alternativas estão relacionadas aos propósitos da UPE para o Curso de 

Administração com Ênfase em Marketing de Moda;  

            [  ] Nenhuma delas. 

           Especifique por que: 
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3) Em sua opinião, que contribuição será dada pelo Curso de Administração com ênfase em 

Marketing de Moda ao Pólo de Confecções do Agreste e ao processo de desenvolvimento 

local sustentável do município de Caruaru e das regiões do seu entorno? Cite até três 

contribuições: 

 

 

 

 

 

4) Em sua opinião, qual a perspectiva de os Projetos Experimentais, que serão elaborados 

durante o Curso contribuírem de forma estratégica para o desenvolvimento sustentável do 

Pólo de Confecções do Agreste? Escolha uma das opções: 

 

a) [  ] Plenamente  

b) [  ] Razoavelmente 

c) [  ] Medianamente 

d) [  ] Insuficiente 

 

Justifique a sua opinião: 

 

 

 

 

 

5) Em sua opinião, qual a perspectiva de o Pólo de Confecções absorver as contribuições 

advindas dos Projetos Experimentais elaborados no Curso de administração com Ênfase 

em Marketing de Moda? Escolha uma das opções: 

 

a) [  ] Plenamente  

b) [  ] Razoavelmente  

c) [  ] Medianamente 

d) [  ] Insuficiente 
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Justifique a sua opinião: 

 

 

 

 

 

6) Como você descreve a disciplina de Projetos Experimentais?  

   

 

 

 

 

7) Você considera ser positiva a exigência de Projetos Experimentais como Trabalho de 

Conclusão de Curso?  Faça no máximo três considerações:  

 

 

 

 

 

 

 

     8) Das disciplinas que você cursou até o momento indique a que mais proporcionou a 

integração dos conhecimentos com a disciplina de outros professores e com a realidade 

do ambiente local? Justifique: 

 

 

 

 

 

 

        



93 
 

     

9) O que você conhece sobre o projeto do Centro Empreendedor? Assinale uma ou mais das 

alternativas abaixo que você considere como verdadeira: 

 
[  ] Integração com o Projeto Político e Pedagógico do Curso; 

[  ] Projeto Político e Pedagógico prevê a sua criação; 

[  ] Estudos estão sendo realizados  para a sua implementação; 

[ ] O Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda disporá desse Centro 

como estimulador e facilitador da articulação com a comunidade para uma melhor 

formação profissional do aluno. 

[  ] No  espaço do Centro estarão sediados os Projetos Experimentais desenvolvidos pelos 

alunos. 

[  ] Não disponho de nenhuma informação sobre esse Centro. 

 

10) Você pretende fazer estágio mesmo não sendo requisito para a conclusão do Curso em 

razão da realização do Projeto Experimental como Trabalho de Conclusão do Curso? 

 
[  ] Sim                                    [  ] Não 

 

Justifique sua resposta: 

 

 

 

      11) O que você pretende fazer após a conclusão do Curso? Escolha uma ou mais das 

alternativas apresentadas: 

 
       [  ] Permanecer na cidade de Caruaru 

       [  ] Não permanecer na cidade de Caruaru 

       [  ] Participar de concurso público para outros estados 

       [  ] Procurar emprego no Recife 

       [  ] Abrir o seu próprio negócio no Pólo de confecções 

       [  ] Dar continuidade aos estudos  

             [  ] Não pensei ainda sobre este assunto 

             [  ] Tenho outra perspectiva 

             Especifique qual: 
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12)  Como você identifica a interação dos alunos e professores do Curso de Administração 

com Ênfase em Marketing de Moda com as Empresas do Pólo de Confecções do Agreste?  

Assinale uma ou mais das alternativas apresentadas: 

 

[ ] Fazendo parte das discussões com a coordenação do Curso, professores, alunos  e  a 

Reitoria da Universidade; 

         [  ] Não ocorreu ainda na prática; 

         [  ] Os alunos do Curso não sentiram ainda a necessidade desta parceria; 

         [  ] Fundamental para o desenvolvimento dos Projetos Experimentais; 

         [  ] Ocorre apenas para os alunos que já estão engajados como funcionários dessas  

         empresas; 

         [  ] outra alternativa. 

      

Especifique qual: 
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APÊNDICE C - Questionário para os alunos do Curso de Administração com ênfase em 

Marketing de Moda (Tipo2) 

 

Este instrumento de pesquisa faz parte da dissertação para Conclusão de Mestrado 

Profissional de Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, de Gleide de Fátima 

Gonçalves Guerra, que é um estudo de caso, cujo objetivo é descrever na visão do corpo 

discente e docente, a perspectiva de os projetos Experimentais a serem desenvolvidos no 

Curso de Administração com ênfase em Marketing de Moda da UPE-Campus de Caruaru, 

contribuir para o desenvolvimento sustentável do Pólo de Confecções do Agreste. 

Venho, então, solicitar a sua participação em minha pesquisa. Esclarecendo que a sua reflexão 

antes de responder assim como a sua opinião sincera são de extrema importância.    

 

Agradeço antecipadamente a sua colaboração. 

 

 

 

Responda as perguntas abaixo, assinalando de acordo com o sugerido para cada questão: 

 
 
1-Qual a sua procedência para participar do Curso de Administração com ênfase em 

Marketing de Moda: 

(   ) Caruaru                          (   ) outro município /Estado   Qual:___________________  

 

2- Indique a sua faixa etária de acordo com as opções abaixo: 

 

(   ) 17 a 22 anos                (   ) 23 a 28 anos    (   ) 29 a 34 anos     (   ) 35 a 40 anos     

(   ) acima de 40 anos 

 

3- Qual o seu sexo:      (   ) Masculino       (   ) Feminino 

 

4- Indique onde você cursou o ensino médio: 

 

(   ) Escola Pública           (   ) Escola Privada     (   ) Parte na Escola Pública e parte na             

Escola  Privada 
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5- Indique se você tem alguma ocupação profissional no Pólo de Confecções do Agreste? 

(   ) Sim      (   ) Não 

      

Em caso afirmativo, indique: 

• Tipo de Empresa:  (   ) Formal     (   ) Informal 

• Quanto à ocupação ocorreu: (   ) Anterior ao ingresso no Curso                   

(   ) Posterior ao ingresso no Curso   

6- Indique se ao ingressar no Curso: 

 

(   ) Tinha conhecimento de que  ele estava direcionado a formar administradores com a 

competência em Marketing de Moda; 

(  ) Não tinha conhecimento de que ele estava  direcionado a formar administradores com a 

competência em Marketing de Moda; 

(  ) Tinha conhecimento que ele estava direcionado a formar administradores com 

competência em Marketing de Moda  e  isso foi fundamental para a  minha decisão pelo 

Curso.   

 

7-Indique em sua opinião como o Curso de Administração com ênfase em Marketing de 

Moda, poderá contribuir para a sustentabilidade do Pólo de Confecções do Agreste: 

 

a) (  ) Através da formação de capital humano qualificado na área de gestão. 

b) (  ) Através dos Projetos Experimentais relacionados com Marketing de Moda. 

c) (  ) Através de Projetos  Experimentais que privilegiem outras áreas de interesse do 

Pólo.  

d) (  ) Através de parcerias de cooperação técnica UPE-Empresas. 

e) (  ) Outro motivo: ___________________________________        

 

8- Indique em sua opinião, qual a perspectiva de os Projetos Experimentais que forem 

direcionados ao Pólo de Confecções do Agreste, contribuírem de forma estratégica para a sua 

sustentabilidade? 

a) (  ) Plenamente 

b) (  ) Razoavelmente 

c) (  ) Medianamente 

d) (  )  Insuficiente 
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9- Indique de acordo com a sua opinião, qual a perspectiva de o Pólo de Confecções absorver 

as contribuições dos Projetos Experimentais desenvolvidos no Curso de Administração com 

ênfase em Marketing de Moda?  

 

a) (  ) Plenamente  

b) (  ) Razoavelmente 

c) (  ) Medianamente 

d) (  ) Insuficiente 

 

10-Indique se você considera ser positiva a exigência de Projetos Experimentais como 

Trabalho de Conclusão do Curso em substituição ao estágio curricular? 

      (  ) Sim                                 (   )  Não 

 

11- Indique em sua opinião, se o desenvolvimento de Projetos Experimentais durante o Curso 

substitui a aprendizagem da prática profissional supostamente proporcionada em atividades de 

estágio? 

      (  )  Sim                                (  ) Não   

 

 

12-Indique das atividades abaixo, quais as que fazem parte da metodologia de ensino utilizada 

pelos professores e tem facilitado o desenvolvimento dos Projetos Experimentais: 

a) (  ) Aulas expositivas, há uma clara preferência a manter os alunos como ouvintes nas 

aulas; 

b) (  ) Aulas participativas,  há uma clara preferência a estimular a participação ativa dos 

alunos nas aulas; 

c) (   ) Trabalhos em equipe; 

d) (   ) Experimentos e pesquisas como parte do sistema de avaliação do aluno; 

e) (   ) Leituras obrigatórias; 

f) (   )  Análise de artigos; 

g) (   )   Análises de casos, solução de situações reais de trabalho em sala de   aula;    

h) (   ) Pesquisas junto aos empresários locais; 

i) (   ) Os professores convidam empresários e outros profissionais, para falar sobre a 

atividade empresarial;      
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j) (  ) Os professores avaliam os alunos de forma tradicional , utilizando-se de provas e 

trabalhos; 

k) (  ) Os professores estimulam a integração dos conhecimentos com outras disciplinas 

do curso  e com a realidade do ambiente local na execução das atividades propostas; 

l) ( ) Os professores participam em atividades extra-classe. 

     

 

13-Defina considerando a sua vivência no Curso o que é para você um Projeto Experimental?  

 

 

 

 

13.1- Indique se o tema ou a área que você escolheu para o seu Projeto Experimental, está 

relacionado ao Marketing de Moda: 

     (  ) Sim                              (  ) Não       

 

13.2-Indique a disciplina do Professor orientador do seu Projeto Experimental: 

 

 

13.3-Indique o tema ou a área escolhida para o seu Projeto Experimental: 

 

 

 

 14- Indique qual ou quais as disciplinas do Curso que até o momento mais tem contribuído 

para o desenvolvimento do seu Projeto Experimental. 

 

 

a) (   ) Projeto Experimental I 

b) (   ) Introdução à Administração 

c) (   ) Matemática 

d) (   ) Metodologia de Pesquisa 

e) (   ) Sociologia 

f) (   ) Economia 
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g) (   ) Projeto Experimental II 

h) (   ) Direito e Cidadania 

i) (   ) Teoria Geral de Administração 

j) (   ) Psicologia 

k) (   ) Filosofia e Ética 

l) (   ) Estatística 

m) (   ) Projeto Experimental III 

n) (   ) Seminário de Moda 

o) (   ) Administração Contemporânea 

p) (   ) Matemática Financeira 

q) (   ) Administração Mercadológica 

r) (   ) Legislação Comercial 

 

  15-Defina o que é em sua opinião desenvolvimento sustentável?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1-Indique qual ou quais as disciplinas que até o momento abordaram este tema? 

 

a) (   ) Projeto Experimental I 

b) (   ) Introdução à Administração 

c) (   ) Matemática 

d) (   ) Metodologia de Pesquisa 

e) (   ) Sociologia 

f) (   ) Economia 

g) (   ) Projeto Experimental II 

h) (   ) Direito e Cidadania 
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i) (   ) Teoria Geral de Administração 

j) (   ) Psicologia 

k) (   ) Filosofia e Ética 

l) (   ) Estatística 

m) (   ) Projeto Experimental III 

n) (   ) Seminário de Moda 

o) (   ) Administração Contemporânea 

p) (   ) Matemática Financeira 

q) (   ) Administração Mercadológica 

r) (   ) Legislação Comercial 
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