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QUEM SOMOS?
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Diretora: Admª. Cláudia de Salles Stadtlober

Vice-Diretor: Adm. Mauro dos Santos Leônidas

Membro: Admª. Ellen Regina dos Santos Lobo



4

Coordenadora de Formação Profissional: 
Admª. Sueli Cristina R. de Moraes

Colaboradores:
Adm. Gilmar Teixeira da Silveira
Assist. Adm. Ângela Maria Lopes dos Santos
Assist. Adm. Gabriel Gomes Ponte



INOVAÇAO NO ENSINO DE 
ADMINISTRAÇAO



Juan Ignacio Pozo

Vivemos em uma sociedade da
aprendizagem, na qual aprender
constitui uma exigência social

crescente que conduz a um paradoxo:
cada vez se aprende mais e cada vez

se fracassa mais na tentativa de aprender.



CONTEXTO DEMUNDO
E GERAÇOES

VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=32BkEpexfjg

https://www.youtube.com/watch?v=32BkEpexfjg


2. PROJETOS da CFP

• Certificação Profissional em Administração

• Programa de Capacitação Profissional em 
MPEs

• Prêmio “Belmiro Siqueira”

• ENANGRAD

• Pesquisa Nacional Perfil, Atuação e Oportunidades 

de Trabalho Profissional de Administração

• Estatística da Educação Superior



Censo da Educação Superior 2017 
- Cursos



Censo da Educação Superior 2017 
- Matrículas



Censo da Educação Superior 2017 
-Concluintes



Censo da Educação Superior 2017 
- Vagas



Censo da Educação Superior 2017 
- Inscritos



Censo da Educação Superior 2017 
- Ingressos



4 - “Competências definidas no 
âmbito das novas diretrizes 

curriculares”

A contribuição do CFA 
consiste na identificação das 

reais necessidades do 
mercado de trabalho.



Os resultados da Pesquisa 2015 indicam a seguinte identidade para 
o Administrador: Formador, líder e motivador de equipes; 

articulador e coordenador das áreas da organização; profissional 
que atua com visão sistêmica/holística da organização; otimizador

da utilização de recursos e com foco em resultados.



Conhecimentos específicos - Os conhecimentos específicos percebidos por 
todos os grupos voltam-se para a área estratégica da empresa e para 

administração de pessoas, de finanças e orçamento e atribuem ao 
Administrador uma visão de conjunto de todas as áreas da organização.



Competências - As cinco opções escolhidas nas competências, 
apresentadas na Figura 6, são as mesmas para os três públicos 

e confirmam aquelas elencadas na pesquisa anterior. 



Habilidades - Conforme o gráfico, os três públicos respondentes estão 
consonantes na visão das Habilidades inerentes ao Administrador, visto 

que os percentuais de respostas para cada alternativa estão bem 
próximos. As principais habilidades percebidas são: capacidade de se 

relacionar, visão do todo e exercício de liderança, sendo também 
apreciadas a adaptação à transformação e a criatividade e inovação.



Atitudes – No gráfico a seguir, que aborda as atitudes dos 
Administradores, os três públicos também demonstraram perfeita 

sintonia nas respostas, priorizando comportamento ético, 
comprometimento, profissionalismo, aprendizado contínuo, 

proatividade e motivação.



O que é qualidade da educação 
superior

É um conceito multidimensional que
deve englobar todas as suas funções
e atividades, com cuidado especial
em fazer progredir o conhecimento
por meio da pesquisa.



Indicadores de Qualidade do 
Ensino Superior

• Exame Nacional de Desempenho

de Estudantes (Enade)

• Conceito Preliminar de Curso (CPC)

• Índice Geral de Cursos (IGC)



• ELES CONSEGUEM DIZER SE O 
CURSO É BOM?

• SE PREPARAMOS NOSSOS ALUNOS?
• COMO USAMOS ESSES DADOS?

– VIRA INFORMAÇAO?
– VIRA CONHECIMENTO?
– MUDANÇA?
– INOVAÇÃO?



Influência dos Indicadores de 
Qualidade do Ensino Superior



Influência do ENADE sobre o 
Curso

Afere o desempenho dos estudantes em
relação aos conteúdos programáticos
previstos nas DCNs do curso de
Bacharelado em Administração, e as
habilidades e competências em sua
formação.



Fatores que contribuem para o 
sucesso dos alunos

• Expectativas dos alunos;
• Expectativas institucionais;
• Características da vida pré-universitária

(background cultural, preparo acadêmico,
status financeiro, idioma, e outros);

• Qualidade do currículo e do ensino;
• Relacionamento com o corpo docente,

setor administrativo e colegas;



Fatores que contribuem para o 
sucesso dos alunos

• Cultura institucional (valores implícitos e
explícitos);

• Oportunidades para diversas experiências
de aprendizagem;

• Ambiente físico;
• O grau em que os alunos se vêm como

parte do ambiente institucional (sensação
de pertencimento)



Resultados relacionados ao 
sucesso estudantil

• Aprendizagem e desenvolvimento dos
alunos;

• Melhoria institucional;
• Compromisso com a participação social;
• Formação moral;
• Melhor conhecimento e compreensão

do mundo e da sociedade;



Resultados relacionados ao 
sucesso estudantil

• Maior competência com o uso de
tecnologia;

• Compromisso com o aprendizado ao
longo da vida;

• Emprego e contribuições econômicas e
sociais.



Ao aprendizado do aluno
precisa-se levar em consideração:

• O que os alunos sabem;
• Quem são esses alunos;
• Quais seus valores e padrões de

comportamento;
• Como eles se veem contribuindo com o

mundo no qual vivem.



Média das notas CPC
Brasil



Sete Princípios de Boas Práticas no 
Ensino de Graduação

• Encorajar o contato entre docentes e
alunos;

• Desenvolver ações de reciprocidade e
cooperação entre alunos;

• Usar técnicas de aprendizagem ativa;
• Dar feedback imediato;



Sete Princípios de Boas Práticas no 
Ensino de Graduação

• Enfatizar a quantidade de tempo
realmente gasta com aprendizagem;

• Comunicar altas expectativas; e
• Respeitar a diversidade de talentos e

os diferentes jeitos de aprender.



Garantia da Qualidade do 
ensino superior

Requer reconhecimento da importância
de se atrair e reter uma equipe de
ensino e pesquisa comprometida,
talentosa e qualificada.



Desafio para o Sistema 
CFA/CRAs

• Melhoria efetiva da qualidade dos cursos de
administração;

• Aderência dos cursos de administração e o
mercado de trabalho;

• Maior aproximação com o MEC / INEP / CAPES;
• Fomentar a realização de cursos de stricto sensu.



A pesquisa qualitativa demonstrou que a há
um distanciamento entre a realidade do
mercado de trabalho e o conhecimento
técnico apresentado pelos recém-
formados. Um dos maiores desafios que se
impõe aos Coordenadores e Professores é a
diminuição desse descompasso.

Desafios para Coordenadores e 
Professores



ESCOLA SENDO JULGADA

• https://youtu.be/1rIRwT0DIDI



Obrigada!
Administradora Cláudia Stadtlober

Diretora da Câmara de Formação 
Profissional do CFA

formacao@cfa.org.br | stadtclau@me.com

(61) 3218-1809


