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Currículo da 
Universidade

Currículo que o 
Mercado deseja



CONVITE





O papel das Universidades:
“Oferecer boa formação para as pessoas e fazer
pesquisas bem feitas, produzindo assim
conhecimento que sejam úteis para a sociedade”

Michael Barber
Chefe do Grupo Pearson

O papel das Empresas:
“Aplicar o conhecimento que é desenvolvido na
academia e uma forma de executar essa tarefa seria
colaborar com a universidade com o ensinamento do
empreendedorismo”



1 - Censo da Educação Superior

• O Censo da Educação Superior, realizado
periodicamente pelo Inep, é o instrumento de
pesquisa mais completo do Brasil sobre as
instituições de educação superior (IES).

• Os gráficos a seguir demonstram os números obtidos
pelo Censo dos últimos anos, até o mais recente já
divulgado (2017), relativos ao campo da
Administração no Brasil:



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



2 - “Competências definidas no 
âmbito das novas diretrizes 

curriculares”
A identificação das reais necessidades 

do mercado de trabalho.



Pesquisa Nacional Perfil, Formação, 
Atuação e Oportunidades de Trabalho do 

Administrador e do Tecnólogo.

A Pesquisa Nacional desenvolvida pelo CFA e CRAs
objetiva prioritariamente:

Subsidiar o Sistema CFA/CRAs desenvolva ações
estratégicas para a normatização, o
aperfeiçoamento e a valorização da categoria
profissional.

Prestar orientações para os PROFISSIONAIS de
Administração e EMPRESAS no que se refere as
oportunidades seletivas que o mercado de
trabalho oferece.



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.



3 - Qualidade dos Cursos de Bacharelado 
em Administração e CST em Gestão



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)



Indicadores de Qualidade do 
Ensino Superior

São medidas da qualidade dos cursos e
das IES do país e que orientam as
avaliações no âmbito do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).

CPC - IGC - Enade



Enade dos cursos de
Bach. em Administração (Brasil)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, 2015.

Dados compilados pelo CFA.

Influência sobre o Curso



Enade - cursos de
Bach. em Administração (GO)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, 2015.

Dados compilados pelo CFA.

Influência sobre o Curso



Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, 2015.

Dados compilados pelo CFA.

Enade dos cursos de
Bach. em Administração (Brasil)

Influência sobre o Curso



Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, 2015.

Dados compilados pelo CFA.

Enade - cursos de
Bach. em Administração (GO)

Influência sobre o Curso



Avaliação das IES
IGC de IES que oferecem cursos de

Bacharelado em Administração (Brasil)



Avaliação das IES

IGC de IES que oferecem cursos de

Bacharelado em Administração (GO)

2012 56 0 0,0% 18 32,1% 31 55,4% 7 12,5% 0 0,0%

2015 59 0 0,0% 10 16,9% 46 78,0% 3 5,1% 0 0,0%

Δ% 0,0% Δ% -15,2% Δ% 22,6% Δ% -7,4% Δ% 0,0%

ANO Nº de IES
CONCEITO

1 2 3 4 5



• 4. Competências que as IES oferecem aos 
Estudantes de Administração

Foco no Serviço!



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;



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.



Sete Princípios de Boas Práticas no 
Ensino de Graduação

1 - Encorajar o contato entre 
docentes e alunos;

2 - Desenvolver ações de 
reciprocidade e cooperação 
entre alunos;

3 - Usar técnicas de 
aprendizagem ativa;

4 - Dar feedback imediato;

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihtffp2oraAhVOl5AKHcDGAMkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.danieldomeneghetti.com.br/a-arte-de-agir-em-ambientes-em-mudanca/&psig=AOvVaw2pWcTBy5fxJl-aq6ktZKPV&ust=1522177996067550


Sete Princípios de Boas Práticas no 
Ensino de Graduação

5 - Enfatizar a quantidade de 
tempo realmente gasta com 
aprendizagem;

6 - Comunicar altas 
expectativas; 

7 - Respeitar a diversidade de 
talentos e os diferentes jeitos 
de aprender.



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



Desafio para o Sistema 
CFA/CRAs!

Colaborar para que as notas do Enade aumente
para que os futuros Administradores consigam
chegar ao mercado de trabalho mais preparados
para exercerem as funções da Administração de
forma efetiva.



• 5. Competências que o Mercado 
deseja.

Foco no Cliente!



“Os Administradores precisam ser preparados 
para este novo mundo, combinando inteligência 
algorítimica com inteligência emocional”

“Questionar os padrões atuais e se inserir como 
um agente de mudança que a sociedade tem 
vocalizado”

Adm. Antônio Batista da Silva Júnior – Presidente da Dom Cabral.

RBA 129 – Março/Abril 2019



SERVITIZAÇÃO

• Novos modelos de negócios e que a 
metodologia de preparar as organizações –
quem são os clientes/ qual a cadeia de valores 
entregue ao consumidor?

• Orientação para inovação de produtos, 
processos e SERVIÇOS

• Como os EGRESSOS são preparados novas 
tendências – Startups/e.comerce/digital 
influencer, ...



“No presente século, só haverá lugar 
para uma inserção soberana no 

concerto das nações para os países que 
investirem pesadamente na educação 
de qualidade, combinada a vigorosas 
políticas públicas na área da ciência, 

tecnologia e inovação.”

Qualidade do Ensino Superior



Os modelos de negócios na nova 
Indústria 4.0

• Computação em nuvem

• BigData

• Mobilidade

• Segurança

• IOT – Internet das coisas



Disrupção Profissional

• Inovação x performance

• Metodologias ágeis 

• VUCA 

• Planejar/organizar/dirigir/controlar

• Meio ambiente

• Novos mercados

• Agronegócios 

• Mercados digitais

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfgID63IraAhUBh5AKHXI9CLYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.cl/pin/336644140868094608/&psig=AOvVaw3p_lC3iEX3zTsdT4DNQWS6&ust=1522178931665035


QUESTIONAMENTOS

O que temos?

O que queremos?



CONVITE



Obrigado!


