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Resumo: Este estudo tem por objetivo realizar um 

mapeamento e análise das práticas de ensino adotadas 

pelas IES em Administração que obtiveram o conceito 

máximo (nota 5) na avaliação do MEC, de acordo com 

o Índice Geral de Cursos, tendo como base o ENADE 

2012. Para isso, será feito uma pesquisa de dados 

secundários, a partir da coleta dos projetos pedagógicos 

(e outros documentos) destas escolas de Administração, 

analisando possíveis pontos em comum e até mesmo 

inovações no que se refere às práticas utilizadas por 

essas IES. 

 

1. Introdução 
Apesar de ser considerada relativamente jovem, 

tendo sido regulamentado como profissão apenas em 

1965, a Administração é hoje um dos cursos com maior 

demanda e em maior quantidade no país. De acordo 

com o MEC, em 2012 eram cerca de 1.554 cursos de 

Administração nas IES brasileiras, e, de acordo com o 

INEP, o número de graduandos em 2011 correspondia à 

13% do universo total de alunos matriculados nas IES. 

Uma das explicações para essa alta procura se deve 

pelo caráter altamente generalista da Administração, 

sendo que seu profissional pode trabalhar em múltiplos 

campos diferentes dentro do mercado (OLIVEIRA E 

CAGGY, 2013). 

Paralelamente, o MEC divulga a cada ano um 

ranking com as instituições mais bem cotadas do país, 

avaliando as universidades como um todo numa escala 

de 1 a 5, que é chamado de IGC (Índice Geral de 

Cursos). A faculdade que obtém notas 4 ou 5 é 

considerada excelente; por outro lado, uma nota abaixo 

de 3 é considerada é considerada não satisfatória. 

 

2. Metodologia 
O presente estudo trabalhará com a coleta dos 

projetos pedagógicos (ou dos Planos de 

Desenvolvimento Institucional e de relatórios de 

autoavaliação) de 103 escolas de Administração do 

Brasil, sendo 55 instituições da região Sudeste, 19 da 

Sul, 14 da Nordeste, 8 da Centro-Oeste e 7 da Norte. 

Estas IES obtiveram um IGC 5 de acordo com o  

ENADE 2012 (a exceção fica para as 7 instituições da 

região Norte, que obtiveram nota 4, mas foram incluídas 

para efeitos no processo de investigação). 

Após a coleta dos documentos e da montagem de um 

banco de dados, será feito a análise dos dados 

secundários encontrados (grade curricular, corpo 

docente, entre outros), com o objetivo de identificar 

práticas de ensino comuns entre as IES que possam 

tentar explicar o motivo pelas quais tenham se 

destacado de forma positiva no IGC. 

Esta é uma pesquisa exploratória, de documentação 

indireta (MARKONI E LAKATOS, 2010), bem como 

se utiliza também da análise de conteúdo (VERGARA, 

2005). 

 

3. Resultados e Conclusão 
Até o momento, foram coletados os projetos 

pedagógicos (e outros documentos) de 40 IES, sendo 4 

do Norte, 9 do Nordeste, 6 do Centro-Oeste, 20 do 

Sudeste e 11 do Sul. Os próximos passos, a partir deste 

momento, são: terminar a coleta de documentos, montar 

um banco de dados com estas informações, e começar a 

análise dos documentos coletados. Então, com os dados 

secundários em mãos, um novo banco de dados será 

feito com estas informações, para que a análise e 

comparação das práticas de ensino feitas pelas escolas 

de Administração seja feita da maneira mais objetiva 

possível. 

 

 

Tabela I – IES coletadas até o momento 

Região Número de IES 

Norte 4 

Nordeste 9 

Centro-Oeste 6 

Sudeste 20 

Sul 11 
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