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Resumo: A pesquisa tem como objetivo principal 

compreender o processo ativo de ensino e aprendizagem 

que podem ser absorvidos por alunos e professores por 

meio da participação em Prêmios Universitários. Busca-

se com isso apresentar os Prêmios Universitários como 

uma forte ferramenta de ensino prático e incentivar os 

discentes e docentes a usá-los como metodologia de 

ensino. Trata-se de uma abordagem inovadora, pois não 

se encontrou na literatura consultada esse tipo de 

abordagem. 

1. Introdução  
Tem sido motivo de preocupação de professores 

encontrar modos de praticar a relação ensino-

aprendizagem que realize o papel da educação, prepare 

os estudantes para o mercado de trabalho e provoque-

lhes a motivação no sentido de engajarem-se no processo 

que diz respeito à sua própria vida. (VERGARA, 2003) 

Um método de ensino passivo faz com que o aluno 

entenda e raciocine sobre o assunto, mas sem expor suas 

opiniões, ou seja, essas conclusões são feitas pelo 

professor. Já o método ativo de ensino faz com que o 

aluno discuta em grupo e crie ideias para resolver 

problemas; nesse caso, o professor torna-se um 

orientador e o aluno passa a desenvolver suas próprias 

experiências. (OLIVEIRA, MURITIBA E CASADO, 

2005) 

Sendo assim, um método ativo de ensino pode 

desenvolver o aluno e os prêmios universitários são uma 

vertente para que o aluno aprenda de maneira ativa. Um 

estudo sobre premiações universitárias pode não só 

apresentar uma forma de aprendizagem, mas também 

incentivar os alunos de Administração a buscarem 

conhecimento e desenvolverem suas habilidades 

complementares à sala de aula. 

2. Metodologia  
Dentre as literaturas pesquisadas, obteve-se como 

principal base um trabalho de conclusão de curso (TCC) 

sobre prêmios universitários com uma pesquisa 

aprofundada no assunto e um levantamento de dados 

sobre os prêmios universitários. Nele obteve-se a 

informação de que haviam pelo menos 70 competições 

de nível universitário espalhadas pelo Brasil 

(NASCIMENTO, COELHO e SOUZA, 2014).   

Baseado no conhecimento empírico e na certeza de 

que o Centro Universitário FEI já venceu várias 

competições universitárias nos últimos anos, nossa 

pesquisa iniciou-se estudando os Prêmios Universitários 

conquistados pela FEI, buscando identificar suas 

finalidades educacionais e vigências. 

 

Tabela I – Principais informações buscadas para 

estudo do prêmio.   

  
3. Resultados e Conclusão  

Em comparação ao único trabalho encontrado sobre 

Prêmios Universitários brasileiros, nossa pesquisa 

voltada aos Prêmios conquistados pela FEI nos 

possibilitou até agora a descoberta de 32 novos Prêmios. 

Dentre todos os Prêmios já pesquisados, 28 continuam 

vigentes e 26 deles possuem finalidade educacional, 

comprovando até então a teoria de que os Prêmios 

Universitários podem ser uma metodologia de ensino 

ativo não só para a Administração, mas também para 

outros cursos. 

Os próximos passos consistem na pesquisa do 

histórico de Prêmios conquistados por outras grandes 

universidades e na criação e aplicação de um 

questionário que pretende medir o nível de conhecimento 

de discentes e docentes sobre o assunto.  
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