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Resumo: 

O presente trabalho descreve os fundamentos para desenvolvimento de um método integrado 

para formação continuada de docentes em Administração utilizando recursos de pedagogias 

virtuais e tecnologias de informação e comunicação no ensino presencial e a distância. O 

método propõe um processo formador inovador de professores e futuros professores na área. No 

Brasil, de acordo com as diretrizes básicas da educação, espera-se que o futuro Administrador 

desenvolva as seguintes competências e habilidades: pensar estrategicamente, transferência de 

conhecimento, expressão e comunicação, reflexão e análise crítica. Muitos professores na área 

de Administração advêm de cursos que não possuem em seu currículo conhecimentos teóricos 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. Para que o docente possa ter conhecimentos e 

técnicas que viabilizem o desenvolvimento dessas competências e habilidade em seus alunos, 

além do conhecimento técnico inerente a profissão, faz-se necessário considerar uma formação 

que envolva conceitos além das questões didáticas. Assim, com base na literatura e na 

experiência prática três aspectos fundamentais na formação docente foram definidos: Conceitos 

de Métodos de Aprendizagem; Técnicas de Comunicação e Apresentação; Gestão Docente 

(condições de trabalho docente e gestão da carreira). Visando que essa metodologia possa ser 

amplamente aplicada em diversas Instituições de ensino, tanto para alunos de cursos de pós-

graduação quanto para os professores de graduação na área de Administração ou correlatas, 

optou-se por desenvolver esse programa esse programa utilizando-se da modalidade presencial e 

a distância, estruturado em módulos. Cada um desses eixos é importante na formação de 

docentes, possibilitando uma visão mais ampla do processo (integração do professor como um 

todo) e permitindo desenvolver oportunidades de processos de ensino-aprendizagem mais 

eficazes. A elaboração do Método integrado de formação de docentes em Administração 

compreende diferentes etapas: Fase de Análise, Fase de Projeto Lógico, Fase de Projeto Físico, 

Fase de Utilização, Fase de Avaliação e Fase de Acompanhamento. Neste artigo apresenta-se a 

descrição das fases, que podem ser utilizadas no desenvolvimento de formação análoga em para 

qualquer outra formação específica bem como o aporte bibliográfico utilizado no 

desenvolvimento da estruturação do conteúdo - a escolha dos módulos e conteúdos que irão 

compor o método de formação docente. A escolha dos conteúdos abriga a complexidade da 

docência em Administração, representada por meio de um mapa conceitual da formação, que 

possibilita a compreensão de suas múltiplas demandas. Com base no mapa conceitual 

desenvolvido, apresenta-se o agrupamento dos conceitos especificados em módulos. Os oito 

módulos foram definidos da seguinte forma: Módulo I – Ser Professor no Ensino Superior; 

Módulo II – Didática no Ensino Superior; Módulo III – Tecnologia Educacional; Módulo IV – 
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Saúde Ocupacional do Professor; Módulo V – Técnicas de Comunicação; Módulo VI – 

Métodos de Pesquisa; Módulo VII – Desenvolvendo Projeto de Pesquisa. O presente trabalho 

inclui as ementas sugeridas para os oitos módulos que irão compor o processo formativo que 

tem como objetivo propiciar uma aprendizagem docente integrativa. 

 

Introdução 

Há alguns anos, o professor não aprendia a ensinar. Finalizado o curso superior, ele ingressava na 

universidade para ministrar aulas à graduação, conforme o conhecimento adquirido em sua formação e 

enfrentava os múltiplos desafios da docência.  

Ao longo dos anos o programa de pós-graduação stricto-sensu se tornou o meio para uma formação 

acadêmica, alicerçada na pesquisa e docência. Alguns programas de mestrado ou doutorado oferecem 

disciplinas relacionadas à didática do ensino superior. Porém, muitas delas não são suficientes para 

atender as expectativas de uma formação que abrigue a complexidade do trabalho docente, 

especificamente com demandas para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. 

Pode-se entender a educação como um processo amplo de desenvolvimento do indivíduo na sua 

plenitude, sendo o conhecimento do seu processo fundamental para o melhor desempenho do processo 

ensino-aprendizagem. De acordo com Tranjan (1999, p.97): 

A palavra ‘ensino’, do latim insignare, significa ‘transmitir conhecimento a’, realizado em 

escolas, universidades e outras instituições de ensino, ou ainda, é a criação de condições 

adequadas (externas) para a aprendizagem, usando de diferentes formas de informação, 

exercícios e tarefas. Por outro lado, o processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral 

do ser humano, realizado em escolas e dirigido por docentes, é denominado educação. 

 

Ao discutir sobre educação e qualidade, Demo (1996, p.20) adverte que:  

(...) a educação passa a ser o espaço e o indicador crucial de qualidade, porque representa a 

estratégia básica de formação humana. Educação não será, em hipótese nenhuma, apenas 

ensino, treinamento, instrução, mas especificamente formação, aprender a aprender, saber 

pensar, para poder melhor intervir e inovar. 

 

As universidades são atores relevantes no processo de educação, constituem um espaço privilegiado de 

socialização dos jovens, como um espaço preferencial para a produção de sua consciência política e 

social. Tais espaços atuam em três vertentes: ensino, pesquisa e extensão.  

Contudo, ao analisarem o sistema de educação superior no Brasil, estudiosos concluem que o modelo 

tradicional é fragmentado, repetitivo, rotineiro e prescritivo.  Segundo Moraes (1997, p.84): 
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(...) a escola atual continua influenciada pelo universo estável e mecanicista de Newton, pelas 

regras metodológicas de Descartes, pelo determinismo mensurável, pela visão fechada de um 

universo linearmente concebido. De acordo com esse paradigma, contamos com um controle 

rígido, um sistema paternalista, hierárquico, autoritário, dogmático, não percebendo as 

mudanças ao redor e, na maioria das vezes, resistindo a elas. 

 

Nos cursos de Administração, adiciona-se a necessidade de formação profissional interdisciplinar, 

caracterizada por um novo conjunto de competências exigidas para o administrador na sociedade 

contemporânea, muitas vezes dificultada pela rigidez acima mencionada. 

Ao tratar do tema, Larán e Costa (2001, p.73) advertem ainda que:  

 
(...) uma das primeiras questões levantadas quando se discute o ensino de Administração no 

Brasil refere-se à adequação do conhecimento à realidade local, pois frequentemente é feita 

uma objeção no que se refere aos pressupostos culturais presentes nos ensinamentos 

importados dos Estados Unidos.  

 

Observa-se, portanto, que o ensino de Administração deve ser adaptado às condições do país, 

permitindo a formação de um profissional extremamente capaz e dinâmico, com conhecimento técnico 

e capacidade de relacionamento interpessoal. Morais (2002, p.60) conclui que é preciso:  

 
(...) entender que o acadêmico de Administração é um usuário específico, com necessidades 

diferenciadas e especiais que aprende, representa e utiliza o conhecimento de forma diferente 

e que necessita ser efetivamente atendido em suas postulações, ou seja, é preciso dar 

importância às diferenças e particularidades de cada indivíduo.  

 

Não obstante, verifica-se que a demanda para graduação em Administração é cada vez maior, uma vez 

que fatores como competitividade e qualidade passam a serem requisitos para o sucesso das 

organizações.  

Nesse crescimento, duas questões emergem: Como melhorar a qualidade de ensino nos cursos de 

graduação e pós-graduação? Como formar mais e melhores professores?  

A melhora da qualidade de ensino nos cursos de graduação e pós-graduação pode se dar em função da 

análise curricular, bem como da utilização de métodos de ensino mais apropriados ao contexto. Além 

disso, é possível melhorias, quando se considera a possibilidade de formar professores melhores 

preparados em termos de entendimento do funcionamento da didática, bem como conhecimentos 

específicos do que se espera da docência na área.  
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Quanto aos conhecimentos específicos, tem-se a problemática de profissionais que são inseridos no 

mercado como professores, mas que não participaram de formação docente. Assim, como então 

estruturar um curso de formação didático pedagógica para profissionais da área de Administração ou 

afins que busquem se inserir no mercado de trabalho como professores? 

O presente trabalho busca apresentar, por meio de mapa conceitual, os módulos do Método integrado 

de formação de docentes em Administração, como um instrumento de formação com objetivo de 

integrar a complexidade da docência em Administração visando a melhoria da qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem.  

 

Método Integrado de Formação Continuada de Docentes em Administração 

O presente trabalho apresenta as bases teóricas para o desenvolvimento do Método Integrado de 

Formação Continuada de Docentes em Administração. Descreve os objetivos e etapas para 

desenvolvimento do mesmo como um todo. A idéia da formação surgiu em 2008 quando a 

Coordenadora do projeto ministrou uma disciplina de Didática em pós-graduação (mestrado e 

doutorado) e juntamente com uma pesquisadora de outra instituição observaram algumas lacunas no 

processo. Formou-se uma Equipe interdisciplinar para o desenvolvimento da formação com as 

seguintes especialidades: Administração, Educação, Enfermagem e Engenharia, além de alunos de 

iniciação científica, mestrado e doutorado. 

 

Objetivos do Programa em Desenvolvimento 

Elaborar e desenvolver um Método Integrado, envolvendo os aspectos que compreende a 

complexidade da docência na área:  

� Conceitos de Educação, de Ensino e Aprendizagem e Metodologias de Ensino e Aprendizagem 

(Didática);  

� Conhecimento da realidade educacional na qual vai se inserir e dos alunos com os quais deverá se 

relacionar; 

� Técnicas de Comunicação e Apresentação; 

� Gestão Docente (gestão da sala de aula, planejamento e avaliação, interdisciplinaridade, condições 

de trabalho docente e gestão da carreira) 

Os eixos abordados nesse programa objetivam acompanhar o docente em sua carreira acadêmica de 

desenvolvimento profissional, possibilitando melhorias no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos 

A. Definir matriz de conteúdos nos temas: 
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� Conceitos de Educação e Metodologias de ensino-aprendizagem (Didática);  

� Conhecimento da realidade educacional; 

� Técnicas de Comunicação e Apresentação; 

� Gestão Docente. 

B. Definir o designer instrucional a ser desenvolvido no ambiente virtual, englobando a 

apresentação de conteúdo;  

C. Identificar e planejar o uso de ferramentas de interação no ambiente virtual, de acordo 

com o designer instrucional; 

D. Elaborar e desenvolver a implementação do curso no Sistema de Gerenciamento de Curso 

a ser utilizado; 

E. Realizar testes, identificando modificações necessárias de acordo com oportunidades; 

F. Identificar e elaborar formas de acompanhar o formando em sua atuação após o curso. 

 

Etapas de desenvolvimento do Método Integrado de formação continuada de docentes em 

Administração 

Em linhas gerais, foi estruturada uma formação docente com base em um método integrado. Tem-se 

como resultado deste trabalho um curso desenvolvido na modalidade à distância, que poderá ser 

aplicado em diversas localidades.  

As ações previstas para esta etapa seguem em linhas gerais os passos definidos por Richardson (1999), 

com algumas adaptações. As ações foram então agrupadas nas fases: 

� Análise 

� Projeto Lógico 

� Projeto Físico 

� Utilização 

� Avaliação 

� Acompanhamento. 

 

Fase de Análise – Nesta fase deve ser definido o objetivo do ambiente virtual; público alvo; conteúdos 

a serem abordados; o desenho do ambiente virtual de aprendizagem. Tem-se então os seguintes 

aspectos definidos: 

� Objetivo do ambiente virtual: disponibilizar o modelo integrado de formação docente, com 

ferramentas que possibilite o diagnóstico e capacitação do docente em relação a Conceitos de 

Métodos de Aprendizagem; Técnicas de Comunicação e Apresentação e Gestão Docente. 

� Público-alvo: docentes e futuros docentes (pós-graduandos em Administração) da área de 

Administração. 

� Conteúdos: sete módulos, mais um módulo denominado de Pré-Curso.  
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� Definição do desenho do ambiente virtual de aprendizagem: organização por Módulos. 

 

Fase de Projeto Lógico  

O Projeto Lógico se constituiu de três procedimentos:  

� I. Estruturação do Conteúdo: O ensino a distância se caracteriza pela relação entre o professor e o 

aluno, onde o espaço e tempo não são compartilhados, é necessário utilizar recursos pedagógicos 

que facilitem a construção do conhecimento de forma autônoma. Isto significa que a seleção do 

conteúdo, as orientações de estudos e as atividades devem compor proposta didática clara, a ser 

elaborada. É apresentado um mapa conceitual que resume a estrutura pretendida para a formação 

docente.  

� II. Especificações de Mídia: quando se desenvolve um ambiente virtual, é necessário definir uma 

interface simples e consistente em estilo de escrita e gramática, apresentação interativa, feedback, 

navegação e formatação. Assim, é necessário definir alguns aspectos, buscando padronizar o 

material a ser desenvolvido e maior clareza desses aspectos aos usuários. Encontra-se em 

elaboração um livro básico com conteúdos da formação.. 

� III. Especificação e Estruturação de Ferramentas de Interação: para ter um ambiente virtual que 

permita implementar o modelo pretendido, é necessário que sejam utilizadas ferramentas para 

interação entre alunos, professores e outros colaboradores. Nesta etapa, detalhar-se-á como e 

porque será utilizada cada uma das ferramentas de interação, tais como, chat, fórum, agenda, e-

mail entre outras. Nesta fase ainda será definido o processo de diagnóstico e avaliação da 

comunicação dos professores na modalidade a distância. Inicialmente, prevê-se que o 

desenvolvimento de quatro etapas: Avaliação da Comunicação Verbal e Não Verbal, Técnica do 

Feedback, Exercícios de Comunicação Oral e Voz e Reavaliação. Serão desenvolvidos 

questionários para avaliação de experiências anteriores em docência, bem como auto-avaliação.  

 

Fase de Projeto Físico – compreende a seleção e planejamento dos recursos de um Sistema de 

Gerenciamento de Cursos (SGC) específico. Elegeu-se o Moodle (Modular Object-oriented dynamic 

learning environment), como um SGC gratuito, que possui uma ampla variedade de ferramentas 

valiosas para o ensino-aprendizagem. Após o desenvolvimento do projeto lógico, realizar-se-á o 

desenvolvimento do mesmo no ambiente a ser utilizado. A Fase do projeto físico consiste de quatro 

procedimentos: 

� 1) Determinar as ferramentas do SGC; 

� 2) Estabelecer os modelos e padrões de acordo com o SGC escolhido; 

� 3) Desenvolver os elementos de aprendizagem de acordo com os modelos e padrões 

estabelecidos; 
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� 4) Revisar as páginas implementadas para verificar se está de acordo com o projeto lógico, inclui 

diversos tipos de revisão: padrões, editoriais, funcional, técnico, instrucional, gestão, implementar 

o conteúdo no site. 

 

Para atender as necessidades factuais de seu público alvo, optou-se por realizar uma aplicação semi 

presencial e com o feedback da aplicação desenvolver o curso a distancia. 

 

Fase de Utilização – todo o ambiente virtual de aprendizado está desenvolvido e disponível para 

aplicação. Deve-se desenvolver um planejamento que oriente a utilização do ambiente. Esta fase 

demanda um tempo geralmente superior ao tratamento dado aos cursos presenciais além de envolver 

uma equipe multidisciplinar. Este planejamento inclui alguns elementos básicos: Encontros 

presenciais, Chats programados, Tutoria, Suporte técnico (Web, Banco de Dados, Pedagógico), 

Suporte conteúdo, Resposta rápida e Feedback das atividades desenvolvidas. 

Um dos aspectos mais importantes dessa fase é a presença de um tutor como mediador na comunidade 

de aprendizagem, sendo responsável pela motivação dos alunos e pela criação de oportunidades de 

aprendizagem. Considerando-se os limites para atuação dos tutores, busca-se estabelecer uma 

quantidade de 20 alunos por tutor. A tutoria possui duas perspectivas: 1) Perspectiva aprendizagem – 

orientar e reorientar os processos de compreensão e de transferência; 2) Perspectiva de ensino – 

atividades complementares que favorecem estudo mais amplo ou integrador, atendendo às demandas 

de cada aluno. As seguintes ações serão realizadas nessa fase: 

� Capacitação de tutores; 

� Capacitação de aluno para utilização do ambiente; 

� Utilização do ambiente de acordo com o projeto lógico desenvolvido; 

� Identificação dos problemas e oportunidades de melhoria. 

 

Fase de Avaliação – o procedimento de avaliação deve englobar dois aspectos:  

� Efetividade do ensino – conforme descrito, realizou-se inicialmente um diagnóstico e avaliação do 

docente (ou futuro docente) antes do início do curso. Ao final da utilização do curso, o aluno será 

submetido às mesmas avaliações realizadas anteriormente, buscando-se analisar quais foram os 

primeiro resultados da aplicação do modelo. Assim, a fase de avaliação será projetada de forma 

que se permita obter dados suficientes para se proceder em uma comparação do tipo antes e 

depois. 

� Avaliação do ambiente desenvolvido – buscar-se-á avaliação a satisfação dos usuários em relação 

ao ambiente desenvolvido.  

 

Fase de Acompanhamento –  Possui dois aspectos importantes: 
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� Acompanhamento do curso desenvolvido, identificando pontos fortes e pontos a melhorar, 

resolvendo possíveis problemas para uma nova utilização.  

� Acompanhamento dos formandos em suas atividades docentes, identificando melhorias e possíveis 

deficiências a serem trabalhadas. É importante salientar que o Método Integrado não corresponde 

somente o curso. Objetiva-se criar ferramentas e condições que possibilitem o acompanhamento 

desse professor, permitindo realizar uma educação continuada personalizada. 

 

Para o presente artigo, apresenta-se a estruturação do conteúdo (Fase de Projeto Lógico), ou seja, a 

construção dos módulos considerados no Método Integrado. Em suma, têm-se quais são os aspectos 

considerados como chave para a formação que considere os fundamentos da Educação, 

especificidades da área de Administração, mercado de trabalho e condições de trabalho tendo em vista 

a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Bases para a Elaboração do Mapa Conceitual 

O mapa conceitual foi estruturado em função dos pressupostos norteadores da formação proposta. 

Antes de ser docente em Administração, é um professor de ensino superior e, como tal, deve conhecer 

as questões do processo de ensino-aprendizagem, paralelamente às especificidades da área de 

Administração. Em decorrência desses pressupostos, as ementas e o mapa conceitual foram 

elaborados, incluindo os seguintes aspectos: Fundamentos da Educação, Caracterização do Curso de 

Administração e Docência em Administração, apresentados a seguir. 

 

Fundamentos da Educação 

Como referencial teórico para fundamentos da educação considerou-se apresentar aos alunos o campo 

da docência no Ensino Superior; sua complexidade face às demandas da sociedade atual; as relações 

das instituições universitárias com o contexto mais amplo, as relações do professor na universidade, as 

relações professor-aluno. Objetiva-se também desenvolver com os alunos conceitos relacionados ao 

campo da Educação, quais sejam: Ensino, Aprendizagem, Didática, Planejamento, Metodologias de 

Ensino, Avaliação, Gestão da Sala de Aula, de modo que possam, mais acuradamente, realizar suas 

atividades didático-pedagógicas, em aula, atendendo às necessidades de formação de seus alunos, 

futuros profissionais da área de Administração. A fundamentação teórica atende não só aos 

fundamentos da educação, como também às questões didático-pedagógicas envolvidas no exercício 

docente no ensino superior. A literatura considerada como base nessa fundamentação inclui: Almeida 

(2010), Almeida (2011), Abreu e Masetto (1989), Igari (2010), Masetto (2009), Pimenta e Anastasiou 

(2010), Placco (2006), Placco (2010) e Tardiff (2008). 
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Caracterização do Curso de Administração 

Nesta seção apresentam-se como o curso de Administração é classificado, quais são os fatores que a 

Instituição de Ensino deve cumprir para ser reconhecida pelo Ministério da Educação e quais os 

objetivos que esse curso possui de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração. 

O curso de Administração é classificado dentro das Profissões Sociais. De acordo com Schwartzman 

(1999, p. 9): 

As profissões sociais se diferenciam das tradicionais, sobretudo pelo fato de terem um 

conteúdo técnico menos intenso, e por terem passado por um processo de expansão muito 

significativo nos últimos anos. Esta categoria inclui desde carreiras bastante tradicionais, 

como o direito, até áreas bem mais recentes, como a administração e a economia. Os 

estudantes destas áreas começam a estudar mais tarde, metade são mulheres, e estão 

sobretudo em cursos noturnos (71,3%). São as instituições particulares, universitárias ou não, 

que atendem a estes estudantes, oferecendo quase metade de suas vagas para estas áreas, e 

absorvendo mais de 80% da matrícula existente.   

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, os 

objetivos desse curso deve seguir a listagem produzida pelo Ministério da Educação em Junho de 

2005. Os seguintes pontos principais podem ser destacados: 

x Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer o processo da tomada de decisão; 

x Desenvolver expressão e comunicação, inclusive nos processos de negociação; 

x Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na 

estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

x Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos 

e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais; 

x Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, 

abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional;  

x Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 

ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

x Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações;  
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x Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.  

 

Além desta resolução, anos antes foi aprovado parecer (nº 307/66) pelo Conselho Federal de 

Educação. Esse parecer instituía as matérias mínimas que uma graduação no curso em questão deveria 

possuir para que todas as áreas (envolvendo tomadas de decisão, planejamento e controle) fossem 

contempladas, propiciando ao estudante uma formação completa. De acordo com o parecer, para que o 

estudante saia da faculdade com capacidade de exercer sua profissão, o currículo mínimo é: 

Estatística, Contabilidade, Teoria Econômica, Economia Brasileira, Psicologia Aplicada à 

Administração, Sociologia Aplicada à Administração, Instituições de Direito Público e Privado 

(Noções de Ética Administrativa), Legislação Social, Legislação Tributária, Teoria Geral da 

Administração, Administração Financeira e Orçamento, Administração de Pessoal e Administração 

de Material.  

Tornou-se obrigatório o Direito Administrativo, ou Administração de Produção e Administração de 

Vendas, segundo a opção do aluno. Os alunos também devem de realizar um estágio supervisionado 

nas áreas de administração de seis meses para obter o diploma. 

 

Docência em Administração 

A oferta de curso de graduação em Administração no Brasil passa por uma forte expansão, desde a 

segunda metade dos anos 1990, oriunda especialmente das instituições privadas (PLUTARCO; 

GRADVOHL, 2010).  

Salm, Menegasso e Moraes (2007) afirmam que uma das consequências desta expansão é a falta de 

preparo dos professores para a prática docente. A respeito da formação dos professores, Fischer (2006, 

p. 194) argumenta que: 

 
A formação de pesquisadores teve prioridade até o início da primeira década do novo milênio. 

O fato de haver um trabalho final dissertativo no mestrado e uma tese de doutorado, como 

requisito formal dos cursos de pós-graduação, teve como conseqüência o reforço nos 

currículos de disciplinas e de outras atividades voltadas à formação do pesquisador. Todos os 

programas têm disciplinas voltadas à formação do pesquisador. Ainda assim, muito poucos 

têm disciplinas e outras práticas voltadas à formação do professor.  

 

Para Souza-Silva e Davel (2005), o ensino da Administração e o papel do professor não têm sido 

considerados como estratégicos a ponto de mobilizar com vigor ações efetivas, institucionalizadas e 

sistemáticas de formação docente. Paralelamente, há uma grande exigência sobre os docentes, 

especialmente devido a uma expectativa gerada pelos agentes de mercado, que esperam um 
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profissional de perfil técnico, crítico, ético e pró-ativo, para gerar uma produtividade maior e cada vez 

mais aprimorada. O profissional docente deve possuir assim um perfil conectado à atualidade, com a 

finalidade de atender às exigências sociais e organizacionais, além de possuir o conhecimento 

específico de sua área e das demais, interligando o ensino e a pesquisa com habilidades 

interdisciplinares (SOUSA; JANNUZZI; SUGAHARA, 2006). 

Na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Administração (ANDRADE et al., 2006) a maioria 

dos professores entrevistados (61%) se formou na década de 1980 e de 1990. Considerando que os 

profissionais da Administração estão ligados diretamente com as mudanças ocorridas no trabalho, a 

formação que obtiveram pode comprometer a visão de mercado atual, passando esta visão aos seus 

alunos, se estes professores não estiverem em constante sintonia com o mercado através de 

especializações ou cursos complementares. 

Tal pesquisa mostra que 56,08% dos professores possuem mestrado, enquanto apenas 8,92% são 

doutores, mesmo longe do desejável, existe o interesse na capacitação e na atualização, pois há 

também uma quantidade significativa de professores que fizeram especializações (31,22%). Mesmo os 

números de doutores sendo baixos, os pesquisados mostraram interesse em fazer esta pós-graduação 

dentro de cinco anos na área de Administração.  

Quanto à formação acadêmica desses professores, a maioria é formada em Administração (76,36%), 

seguido pelo curso de Engenharia (6,22%). 

Segundo a avaliação utilizada pelo Ministério da Educação para avaliar os cursos de graduação em 

Administração, o curso se enquadraria como conceito B no requisito perfil do corpo docente, 

considerando que para entrar nesta classificação é necessário pelo menos 30% dos professores sejam 

mestres e que ao menos 30% possuam algum tipo de especialização (ANDRADE et al, 1998). 

Essa formação além do curso de graduação pode ampliar a visão critica do professor, pois conforme 

Souza-Silva e Dave (2005, p. 120),  
(...) para contribuir com uma formação sofisticada, há de se contar não com um mero 

instrutor, monitor ou transmissor de conhecimentos isolados, porém com um profissional que 

esteja continuamente refletindo sobre sua prática docente, sendo capaz de contribuir com o 

aluno na ampliação de sua capacidade de pensar criativamente, criticamente e de forma 

contextualizada.  

 

Completa Souza-Silva e Dave (2005, p. 120), que a aprendizagem e a formação do professor 

revestem-se de relevância estratégica para a qualidade e excelência do ensino superior de 

Administração. 

 

Eixos Orientadores 
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O graduando em Administração está inserido em um contexto com diversos professores de várias 

áreas do conhecimento e tendo a necessidade de desenvolver diversas competências, tais como a 

comunicação, criatividade, apresentação e organização do seu trabalho e projetos. A formação desse 

docente deverá considerar o fortalecimento dessas competências, na busca aprendizagens mais 

eficazes.  

Conforme Pimenta e Anastaciou (2010), o trabalho do professor universitário constitui-se na 

intercessão entre a sociedade e os estudantes, possibilitando o exercício da reflexão, o 

desenvolvimento da cidadania e o aprendizado profissional e humano, não podendo este ser 

negligenciado.  

Nesse sentido, considerou-se necessário integrar três eixos no presente trabalho: 

� Conhecimentos teóricos e práticos do processo de ensino-aprendizagem, bem como técnicas 

relacionadas; 

� Técnicas de Comunicação e Apresentação 

� Gestão Docente (plano de carreira; saúde do trabalhador) 

Cada um desses eixos possibilita uma visão mais ampla do processo (integração do professor como 

um todo) e permite desenvolver oportunidades de processos de ensino-aprendizagem mais bem 

elaborados. 

Muitos professores na área de Administração advêm de cursos que não possuem em seu currículo 

conhecimentos teóricos sobre o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, faze-se necessário a 

inclusão desse eixo quando se fala sobre formação continuada de docente. Considera-se a relação 

pedagógica como uma relação de comunicação professor-aluno-conhecimento. Citando Altet (2001, p. 

26): 
É por isso que, ao modelo triangular professor-alunos-conhecimento preferimos um modelo 

dinâmico que comporta quatro dimensões em interação recíproca, em uma situação ensino-

aprendizagem: alunos-professor-conhecimento-comunicação. 

 

Nas ações pedagógicas, faz-se mister a explicitação da intencionalidade das relações pedagógicas, 

possibilitando aos formandos a identificação do significado dos vínculos que se estabelecem entre 

professores e alunos, o reconhecimento e a diferenciação do outro, como pessoa, aceitando-o e 

valorizando-o. Assim, docente em Administração precisa ter oportunidade de expressar suas 

experiências pessoais e profissionais, sendo atendido em suas necessidades pessoais e profissionais. 

Ser docente em Administração é ter diante de si os desafios de preparar administradores que sejam 

cidadãos qualificados, que pensam, que reflitam e que sejam capazes de realizar análises críticas. Para 

tal, deverão criar uma relação com os alunos, que será conquistada através do processo de 

comunicação. 
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A comunicação eficaz é símbolo de poder, de autoridade e de sucesso profissional. A busca pela 

excelência nas comunicação é um desafio para o bom desempenho do professor, possibilitando a 

melhoria no relacionamento entre as pessoas, um pré-requisito para inclusão na sociedade moderna, 

como também, colabora para o crescimento do processo de humanização (CARRASCO, 2001). 

Um dos objetivos da formação proposta é a melhora da comunicação, aproveitando as potencialidades: 

recursos e técnicas para o aprimoramento de sua atuação, bem como criar um esquema corporal vocal 

necessário para uma comunicação oral com o máximo de eficiência. 

Em relação à saúde docente, na área de Administração não foram identificados estudos. É importante 

analisar a que riscos (emocionais ou físicos) o docente dessa área poderá estar sujeito e o quanto esse 

risco poderá atrapalhar o desenvolvimento adequado de suas atividades.  

O ambiente universitário é complexo e competitivo; o corpo docente é constantemente cobrado quanto 

às publicações, orientações, projetos de pesquisa com financiamento e resultados, além atividades 

didáticas de graduação e pós-graduação e efetivar atividades de extensão universitária. As múltiplas 

cobranças resultam em uma carga mental intensa e física. Estes aspectos justificam a importância de 

considerar a abordagem no presente projeto sobre a saúde do trabalhador, tema considerado dentro do 

aspecto Gestão Docente. Assim, justificam-se os três eixos que fazem parte do presente trabalho. 

 

Mapa conceitual do Método Integrado de formação continuada de docentes em Administração 

A construção do mapa conceitual é o resultado de várias reuniões entre os professores participantes do 

projeto que apresentaram os seus entendimentos e visões relacionados a formação docente. Construiu-

se o mapa conceitual apresentado na Figura 1. 
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Figura 7 - Mapa Conceitual para a Formação desenvolvida 

 

Estruturação do Conteúdo 

Frente ao desafio de estruturar um método de formação que abrigue a complexidade da docência em 

Administração foram definidos módulos interdependentes. Apresenta-se a seguir os resumo das 

ementas de cada um dos módulos.  

 

Pré-curso – Introdução ao Ambiente de Aprendizagem: O objetivo é capacitar o aluno em relação ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Permitir a vivência nesse pré-curso ajuda o aluno a entender o 

funcionamento do Moodle, dando maior praticidade no desenvolvimento das atividades.  

 

Módulo I – Ser Professor no Ensino Superior: Este módulo introdutório visa apresentar a docência 

no Ensino Superior, preparando-os para uma atuação crítico-reflexiva, considerando as demandas 

sociais da contemporaneidade, as relações das universidades com o contexto social mais amplo e as 

relações do professor na universidade e da universidade com seus professores e alunos. Apresenta 

também as exigências atuais da docência universitária, evidenciando que a formação docente é um 

processo permanente, e que, para torná-lo eficaz, é forçoso ressignificar a atuação docente formadores 

de futuros profissionais; analisar a atuação docente não só na aula, mas em suas articulações com 

pares e a instituição, considerando que a formação identitária se constitui, nas situações de trabalho. 

Abordam-se também as especificidades do ensino em relação à área de Administração. 
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Módulo II – Didática e Conhecimento Pedagógico: Este módulo visa desenvolver com os alunos 

conceitos relacionados ao campo da Educação, quais sejam: Ensino, Aprendizagem, Didática, 

Planejamento, Metodologias de Ensino, Avaliação, Gestão da Sala de Aula, de modo que possam, 

mais acuradamente, realizar suas atividades didático-pedagógicas, em sala de aula, atendendo as 

necessidades de formação de seus alunos, futuros profissionais da área de Administração. 

 

Modulo III – Tecnologia Educacional: O objetivo deste módulo é aprofundar os conhecimentos 

necessários para pesquisar, selecionar e justificar o uso das tecnologias de aprendizagem no processo 

de desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem no ensino em Administração. Com a utilização 

das teorias, dos modelos de design instrucional e ambientes de aprendizagem será possível avaliar as 

soluções para ambientes educacionais, bem como para os problemas organizacionais relacionados ao 

processo de aprendizagem.  

 

Modulo IV – Saúde Ocupacional do Professor: O módulo busca oferecer subsídios para promoção da 

saúde dos trabalhadores professores, em particular, através do conhecimento: do histórico da saúde 

ocupacional, dos principais riscos ocupacionais, dos principais agravos à saúde decorrentes da 

submissão do trabalhador aos riscos ocupacionais e de algumas estratégias para minimização dos 

efeitos causados por estes riscos. Integra também conceitos sobre a saúde física, emocional e espiritual 

como forma de busca da qualidade de vida. 

 

Modulo V – Técnicas de Comunicação: O objetivo é desenvolver a comunicação como um todo, 

aproveitando suas potencialidades, utilizando todos os recursos e técnicas para o aprimoramento de 

sua atuação, bem como criar no indivíduo o esquema corporal vocal.  

 

Modulo VI - Métodos de Pesquisa: Este módulo oferece subsídios teóricos e práticos para a 

construção do projeto de pesquisa visando à elaboração do trabalho de conclusão de curso. Na parte 

teórica focaliza o lugar da pesquisa no processo de construção do conhecimento e no campo prático, 

indica os passos metodológicos para a construção do projeto e discute as proposta de pesquisa dos 

alunos. 

 

Modulo VII – Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa 

Este módulo oferece subsídios teóricos e práticos para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, 

que envolve o levantamento, a análise e a difusão dos resultados obtidos na pesquisa realizada pelos 

alunos, dentro do que é preconizado pela metodologia científica. 

 

Considerações Finais 



5225 

 

O presente artigo apresentou o resultado do desenvolvimento de uma das etapas do Projeto Pró-

Administração, consistindo na elaboração de um projeto de formação que considere os fundamentos 

da educação, as especificidades da área de administração, o mercado de trabalho e condições de 

trabalho dos professores, tendo em vista a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

O mapa conceitual desenvolvido consolida os aspectos abordados nas ementas, assim como apresenta 

o inter-relacionamento entre os módulos. O módulo VII (Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa) 

não é considerado no mapa conceitual, pois essa disciplina consiste em um acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto do aluno-professor, que perpassa por todos os conteúdos estudados. 

Observou-se que a formação proposta conseguiu considerar todas as facetas que uma formação para 

professores deve considerar na área de administração. 
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