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Resumo:
A gestão dos empreendimentos neste século XXI se torna cada vez mais complexa, em
virtude dos componentes do Patrimônio das organizações, que passaram de uma estrutura
tangível para uma estrutura em que os fatores intangíveis são cada vez mais determinantes
ao sucesso empresarial. A gestão deve focar-se no âmbito econômico contribuindo para o
conhecimento das relações ligadas à escassez e a maximização de recursos. A criação de
Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão permitirá a interação das capacitações das
diversas áreas da gestão: Administração – gerenciamento, captação e investimento de
recursos, gestão do conhecimento; Contabilidade - controle e mensuração; Economia –
mercado e suas perspectivas. Essa interação será maximizada com a utilização da teoria da
Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL - Problem-Based Learning), permitindo a criação
dos grupos interdisciplinares (pequenos) ou, a criação dos grupos interdisciplinares (grandes)
com a utilização da teoria da Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL - Team-Based
Learning), em que será a figura do Professor Tutor/Orientador, o facilitador, para
acompanhamento da formulação dos problemas, a resolução e discussão dos mesmos. E,
permitirá aos alunos dos cursos de Bacharelado entenderem a necessidade e importância da
aplicação de conceitos múltiplos no processo de gestão e tomada de decisão. Conhecimento
que será trabalhado com a sinergia entre Docentes e Discentes dos diversos períodos de
formação, na perspectiva de se gerar estudos e trabalhos que contemplem essa
interatividade.
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Proposed implementation for multidisciplinary study core of the
management
Abstract
The management of entrepreneurship in this century becomes increasingly complex, because
of the components of the Patrimony of organizations, it starts from a tangible structure to a
structure in which intangible factors are increasingly determinant to business success.
Management should focus on the economic sphere contributing to the knowledge of the
relations related to scarcity and the maximization of resources. The creation of a
Multidisciplinary Management Study Center will allow the interaction of the capacities of the
various areas of management: Administration - management, fundraising and investment of
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resources, knowledge management; Accounting - control and measurement; Economy market and its perspectives. This interaction will be maximized with the use of Problem-Based
Learning (PBL), allowing the creation of interdisciplinary groups (small groups) or the creation
of interdisciplinary groups (large ones) using the theory of Learning Based in Teams (TBL Team-Based Learning), in which will be the figure of the Tutor / Advisor, the facilitator, to follow
up the formulation of the problems, the resolution and discussion thereof. And, it will allow
students of Bachelor's degree courses to understand the need and importance of applying
multiple concepts in the management and decision-making process. The knowledge that will
be worked with the synergy between teachers and students of the all training periods, with the
perspective of generating studies and works that contemplate this interactivity..
Key-words: Management, Group of studies, Interdisciplinarity.

1. Introdução
A sociedade contemporânea com suas transformações constantes na área de gestão
consolida a educação como algo complexo e multifacetado, onde aprendizagem e convivência
social, aliadas à aquisição de conhecimentos, se darão em forma sistêmica nos diversos
campos do saber.
Nas mais diversas esferas da sociedade surgem necessidades de disseminação e
internalização de saberes e, de modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades,
atitudes entre outros), acentuando o poder pedagógico dos vários agentes educativos na
sociedade e não apenas nas tradicionais formas familiar e escolar.
A Gestão se constitui como ciência cujo objeto de estudo e mensuração é o Patrimônio,
inserida no âmbito econômico contribuindo para o conhecimento das relações ligadas à
escassez de recursos, sendo embasados por um conjunto de Proposições, Axiomas, Leis,
Normas e Regras, cuja finalidade é a captação, medição e representação desse Patrimônio e
suas variações.
O papel dos Bacharéis em Administração, Ciências Contábeis e Economia é o de transformar
em conhecimento, as informações que são geradas após a análise e processamento dos
fatos, que afetam quantitativa e qualitativamente o Patrimônio das organizações: resultado
sempre será o foco.
O mercado globalizado exige que o gestor, desse novo século, seja um profissional
tecnicamente preparado, um especialista e ao mesmo tempo um generalista.
Para atingir essa especialidade é fundamental que os futuros dominem quatro funções gerais
compartilhadas, assim identificadas por D’ Áuria (1956, p. 22):
1.ª) determinação do estado inicial (inventário), na técnica contábil;
2.ª) registro do estado inicial e das variações em virtude de fenômenos
ocorridos (escrituração);
3.ª) exposição do estado atual (balanço);
4.ª) relações entre os componentes e entre os fenômenos, e entre o estado
inicial e o estado final (análise).

Segundo as considerações de Koliver (1997, p.4) sobre a formação do futuro gestor dos
negócios desse século XXI:
A própria definição do nível mínimo de competência constitui um grande
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problema, pois na maioria dos países o direito ao exercício profissional pleno
é adquirido mediante o diploma de graduação universitária, aceitando-se a
premissa de que os estudos universitários são suficientes para que o Gestor
disponha de conhecimentos e habilidades bastantes para a atividade
profissional. Noutras palavras: graduado = profissional competente.

A premissa da Universidade não deve se restringir a formação de futuros gestores,
exclusivamente com a finalidade do exercício de suas profissões, mas permitir uma escolha
aos futuros Bacharéis e Tecnólogos: Mercado ou Academia.

2 A difusão do saber
A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, (BRASIL, 1996), retoma a questão da
multidisciplinaridade, tendo como base, a fragmentação do conhecimento difundido através
da grade disciplinar e a formação e especialização do professor. Em seu Capítulo IV, a Lei
trata do Ensino Superior e, assim relata:
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:I – Estimular a criação cultural
e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
II – Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III – Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;
IV – Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V – Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
articular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII – Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

A Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), ou Team Based Learning (TBL) é uma
estratégia instrucional desenvolvida para os cursos de administração nos anos 1970, por Larry
Michaelsen, direcionada para grandes classes de estudantes (BOLLELA, et al, 2014).
O passo fundamental do Núcleo é a formação de equipes, que serão formatadas no intuito de
permitir que realizem as tarefas atribuídas, de acordo com os preceitos da Aprendizagem
(ABE), no intúito de criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos
de aprendizagem, de modo que se possa formar equipes de 5 a 7 estudantes, que trabalharão
no mesmo espaço físico.
Corrobando essa premissa de equipes, Chiavenato (2003) sustenta que os membros de um
grupo se comunicam entre si de maneira direta com objetivo comum atraves de uma estrutura
dinâmica de comunicação e coesão e, complementa o racíocinio explicitando sete
proposições de relações, sendo a 5ª a que foca a necessidade de se trabalhar em equipe.
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Buscando essa interação entre a necessidade de cumprimento das obrigações básicas de
formação acadêmica, frequência e aprovação nas disciplinas obrigatórias das grades
curriculares dos cursos de Graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia, se
busca instrumento que motive e envolva os discentes no processo de pesquisa técnicocientífica.

3 Proposta de difusão da pesquisa acadêmica e o estímulo ao corpo discente
das instituições
Os cursos de graduação focados na gestão não podem ser pensados a partir do número de
horas de aula somente, para alguém que não conhece a realidade da profissão, nem tem o
conhecimento básico da evolução da ciência pela qual fez opção.
Todos os cursos de graduação possuem em suas grades curriculares a disciplina Metodologia
da Pesquisa Científica, que apresenta aos discentes as nuances da pesquisa científica e da
formatação dos trabalhos técnicos científicos.
Essa didática de ensino, ou, iniciação à pesquisa científica, não é suficiente para motivar os
discentes a se interessarem por pesquisa, visto existir a obrigatoriedade de avaliação, com
peso de aprovação/reprovação.
Para tanto, buscando a ferramenta, ou, método necessário para estimular o interesse de
forma espontânea e profícua, se apresenta proposta, em que se criam núcleos de interação
entre os corpos Docente e Discente, nos seus diversos níveis, dos cursos de Graduação em
Administração, Ciências Contábeis e Economia.
Entre as diversas ferramentas a serem utilizadas visando o estímulo à pesquisa ao corpo
discente dos cursos de Graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia, se
apresenta adoção de núcleos de estudos.
A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) permitirá a interdisciplinaridade, seguindo a
concepção de ensino atual, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, reduzindo a
distância entre o aprendizado da teoria e a prática. Com a PBL, o foco será o aluno, que deixa
de exercer o papel de receptor passivo das informações transmitidas.

3.1 Núcleo de estudo multidisciplinar da gestão
O Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão, direcionado aos alunos dos cursos de
Administração, Ciências Contábeis e Economia, tem a finalidade de formação complementar
ao currículo dos cursos, permitindo aos alunos uma visão ampla do universo da gestão dos
negócios vencedores do século XXI.
O Núcleo permitirá a interação entre alunos dos diversos semestres letivos dos cursos:
1) O foco principal do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão é apresentar aos alunos
de graduação, as perspectivas e possibilidades de realizar pesquisas nas diversas vertentes
da Gestão dos Negócios, buscando sempre, além dos registros dos fatos, a geração de
informações como ferramentas auxiliares ao processo de gestão e tomada de decisão nos
empreendimentos. Diversos são os temas da gestão dos negócios objetos de
questionamentos e pesquisas por parte de profissionais e pesquisadores, em virtude das
mudanças constantes da Economia desse século XXI, na quebra das barreiras físicas dos
mercados, ocasionadas e fruto da Globalização. A interação proporcionada pelo Núcleo de
Estudo Multidisciplinar da Gestão facilitará a vivência dos alunos dos diversos cursos de
Graduação, com tópicos genéricos e atuais em suas futuras áreas de atuação;
2) Será constituído com o objetivo e finalidade de desenvolver discussões e pesquisas que
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resultem em trabalhos conjuntos de alunos, sob a orientação de professores/tutores, de
matérias específicas e genéricas focados em gestão de negócios;
3) O Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão será constituído e composto por alunos dos
cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia, que façam a opção
de participação voluntária, motivando estudos profícuos e que resultem em trabalhos
consistentes e de qualidade.

3.1.1 Composição do núcleo
O Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão será composto por:
01 (um) Professor Orientador/Tutor de Disciplina Técnica: suas funções serão de apresentar
aos alunos os embasamentos e conceituações dos temas escolhidos, indicar bibliografia e
dar suporte aos processos de pesquisa e formatação dos trabalhos a serem desenvolvidos.
Além de orientador/tutor o professor será o agente facilitador entre os diversos componentes
dos grupos;
12 (doze) alunos dos vários semestres dos cursos de graduação em Administração, Ciências
Contábeis e Economia: serão agrupados em 02 (dois) grupos compostos por 06 (seis) alunos
em cada grupo, sem distinção do semestre que está sendo cursado pelo participante.
Uma das características do Núcleo será a interação entre alunos dos diversos semestres dos
cursos de Graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia.

3.1.2 Tema e tópicos para estudo e pesquisa
Os alunos, em comum acordo com o Professor Orientador/Tutor, definirão o(s) tema(s) que
será (ão) objeto de debates, estudos e pesquisas.
As abordagens do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão estarão centradas em
assuntos correlatos a:
a.Administração,
b.Ciências Contábeis,
c.Economia.
Busca-se a Gestão como norte para as abordagens das diversas ciências envolvidas nos
processos e, nos temas objetos de estudos e pesquisas, aliados a temas emergentes e que
surgirão a cada dia.
No aspecto dos temas a serem objeto do Núcleo, as características da instituição e sua
respectiva região serão determinantes na escolha.

3.2 Adesão ao núcleo de estudo multidisciplinar da gestão
Para participar do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão os alunos deverão formalizar
a intenção em formulário próprio, que deverá ser acessado e preenchido na Secretaria on line
dos cursos, através de sistema próprio, sempre na primeira semana dos semestres letivos.

3.2.1 Horário de reuniões do núcleo
O Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão funcionará em horários distintos:
Em dois dias, entre segunda feira e sexta feira, a serem definidos com os alunos, no horário
das 18:00 horas às 19:00 horas;
As quartas feira das 19:10 horas às 22:30 horas
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Aos sábados se existirem pelo menos 12 (doze) alunos interessados, no horário das 8:00
horas às 10:00 horas e das 10:00 horas às 12:00 horas;
Em outros horários se a adequação dos grupos necessitarem.
Este é apenas um exemplo de horários para o funcionamento do Núcleo de Estudo
Multidisciplinar da Gestão, sendo que a instituição deverá elaborar seu horário de acordo com
suas características e necessidades.

3.2.2 Instalações para funcionamento dos núcleos
O Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão poderá funcionar nas salas de aulas ou nos
espaços existentes nas Bibliotecas das entidades.
Porém, existindo recursos, as sugestões de ambiente ideais para o funcionamento do Núcleo
é que deverão ser compostos de:
a)

Salas isoladas;

b)

Mesa e cadeiras para participantes;

c)

Microcomputador com acesso à Internet como ferramenta auxiliar ao processo de
pesquisa;

d)

Quadro Branco;

e)

Tela para Projeção;

f)

Projetor Multimídia para as Palestras e Fóruns realizados com profissionais e
acadêmicos convidados.

As estruturas ideais e necessárias ao funcionamento do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da
Gestão serão formadas com recursos próprios e, através de parcerias com diversas entidades
existentes na área de atuação das entidades: Comércio, Indústrias, Prestadores de Serviços
entre outros (Salas Patrocinadas).
O Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão servirá de base para o Programa de
Conhecimento e Desenvolvimento Continuado - PCDC dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Economia, direcionado às atividades para os períodos entre os semestres letivos.

3.2.3 Atividades complementares
As reuniões do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão, contarão com a participação
especial de profissionais e acadêmicos convidados, que atuem ou sejam especialistas nos
diversos assuntos e temas objetos de estudos, pesquisas e debates.
Uma sugestão para não existir ônus para a instituição será o de estimular a participação
através de permuta entre as próprias instituições de ensino e, ainda, através dos órgãos
representantes das classes profissionais.

3.3 Programa de conhecimento e desenvolvimento continuado - PCDC
Uma das finalidades do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão será a de efetuar uma
avaliação complementar dos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Economia.
A avaliação estará sustentada e embasada nos trabalhos resultantes dos estudos e pesquisas
realizadas nos diversos grupos do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão formados.
Os critérios de inscrição, avaliação e pontuação ao Programa de Conhecimento e
Desenvolvimento Continuado - PCDC serão os seguintes:
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a.Os alunos deverão se inscrever para a avaliação do Programa de Conhecimento e
Desenvolvimento Continuado – PCDC, na Secretaria on line dos cursos, na primeira semana
dos semestres letivos:
b.Será permitida a inscrição dos alunos que fizeram parte de um dos grupos do Núcleo de
Estudo Multidisciplinar da Gestão durante o semestre anterior a realização da avaliação.
Aos alunos não participantes do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão será
impossibilitada a inscrição e realização das avaliações do Programa de Conhecimento e
Desenvolvimento Continuado – PCDC.
Para tanto, os inícios de semestre servem para a formalização dos alunos junto ao Núcleo
Multidisciplinar da Gestão.

3.3.1 Avaliação dos PCDC
Será aplicada uma avaliação de conhecimentos específicos sobre os temas objetos de
estudos e pesquisas de cada um dos grupos do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão,
temas que serão definidos no início de cada semestre letivo.
A avaliação do Programa de Conhecimento e Desenvolvimento Continuado – PCDC
influenciará a média das notas da primeira avaliação do semestre seguinte, de todas as
disciplinas dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia:
A avaliação será composta de questões dissertativas em número a ser definido por cada
professor orientador/tutor, variando em virtude das peculiaridades e complexidades dos temas
escolhidos;
A avaliação será aplicada aos alunos no segundo sábado após o início dos semestres letivos.
A avaliação abordará sempre o tema escolhido pelo grupo do Núcleo em que o aluno
participou no semestre letivo anterior.
O aluno será considerado proficiente ou não proficiente no tema avaliado.
Os alunos proficientes serão recompensados com 10% (dez por cento) da nota da primeira
avaliação, de todas as matérias dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Economia, correspondentes ao semestre letivo subsequente. Aqui se coloca a sugestão, mas
a instituição será a definidora dessas interações acadêmicas.
Apesar dos trabalhos técnicos científicos serem elaborados em grupo, a avaliação do
Programa de Conhecimento e Desenvolvimento Continuado – PCDC terá a finalidade de
verificação, do aproveitamento individual de todos os alunos envolvidos nos projetos de
estudo e pesquisa.

3.4 Os desagios da formação universitária
O intuito da criação do Núcleo de Estudo Multidisciplinar da Gestão é uma contribuição aos
problemas que se enfrenta na formação dos futuros formados em Administração, Ciências
Contábeis e Economia, ou seja, a falta de estimulo à pesquisa, a alegada falta de recursos
financeiros, técnicos e estruturais por parte de muitas instituições.
Nos relatos de Koliver (1998, p. 29) são elencados alguns aspectos das deficiências na
preparação e formação dos futuros formandos em Administração, Ciências Contábeis e
Economia, que ainda persistem em muitas entidades:
Os desafios são muitos e, precisamente, pelas diversidades do cenário, não
podemos pretender uma relação completa. Limitar-nos-emos, portanto, aos
problemas cuja solução entendemos determinante na preparação dos
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caminhos futuros, como segue:
[...]
b) na maioria dos casos, não existe trabalho de conclusão de curso em
caráter obrigatório; trata-se de problema grave, porquanto o trabalho em
causa ainda é, provavelmente, o melhor recurso didático para a avaliação dos
conhecimentos do graduado, em termos globais e integrados, além da sua
capacidade de comunicação;
[...]
Igualmente não pode ser ignorado o fato de que os cursos puramente
noturnos, quando os alunos trabalham durante o dia, sofrem as
consequências da escassez de tempo dos estudantes, especialmente no
referente às pesquisas bibliográficas. Tal fato é ainda mais agravado pela
circunstância de que somente poucas faculdades mantêm pesquisas
sistemáticas na área da Gestão”. (grifo nosso).

Como mencionado anteriormente, se destaca que o entendimento para a proposta do Núcleo
de Estudo Multidisciplinar da Gestão é o de, exatamente, complementar a formação e os
estímulos que o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, abordado por Koliver, não
incorporam à formação dos futuros formados em Administração, Ciências Contábeis e
Economia, exatamente pela não exigência de avaliação, mas voltado somente para a
formação.
A proposta se sintetiza no diagrama apresentado a seguir:

Figura 1 – Interligação de competências para a formação dos discentes em cursos de gestão
Fonte: Autores
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Considerações finais
O presente trabalho busca apresentar algo além dos questionamentos usuais sobre as
deficiências e falhas no ensino da Gestão dos Negócios, mas propôr um modelo que vá ao
encontro à complementação aos currículos e conteúdos programáticos existentes nos cursos
de Administração, Ciências Contábeis e Economia, existentes no Brasil.
Numa analogia aos componentes básicos na competência profissional dos Gestores desse
século XXI, que normalmente se traduzem em conhecimentos gerais e técnicos, habilidades
e valores profissionais, em que se apresentam os componentes necessários à formação dos
futuros formados em Administração, Ciências Contábeis e Economia, resultando em recursos
que se complementam e que permitirão a escolha do caminho a seguir pelos formandos da
gestão: Mercado ou Academia.
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