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Resumo: O presente trabalho em andamento está 

envolvendo o aluno de graduação em Administração na 

elaboração de um livro sobre ensino e aprendizagem de 

nível superior em Administração com metodologias 

ativas, que está sendo composto por casos reais que 
foram escritos por professores e coordenadores de 

instituições de ensino superior de todas as regiões do 

país e cuja proposta editorial foi aprovada pela 

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 

Administração – ANGRAD. 

1. Introdução 
Este trabalho está sendo coordenado pelo 

professor orientador do projeto, Edson Sadao Iizuka, do 

Centro Universitário FEI – Liberdade, São Paulo e 

tendo participação de um aluno bolsista interessado em 

adquirir experiências em projetos que vão além do que 

se apresenta em sala de aula no dia-a-dia de uma 

faculdade de Administração.  

O objetivo do trabalho no ambiente acadêmico 

é de propagar ao aluno que participa da organização do 

mesmo, a experiência de compreender os processos 

realizados na elaboração de um livro; conhecer os 

envolvidos nesses processos e ter a oportunidade de 
trabalhar entrando em contato com eles; desenvolver 

pesquisas e levantamento de dados para compor partes 

do livro e promover conhecimentos acerca das práticas 

didáticas que buscam a melhoria das aulas dos cursos de 

Administração, no que concerne o desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem, desenvolvendo os processos 

comportamentais do sistema de interação entre 

professores e alunos, para que incentive os alunos e os 

prepare para o mercado de trabalho, visto que hoje em 

dia encontra-se em uma competição acirrada e ser um 

candidato que apresenta ter um diferencial é 
imprescindível. 

2. Metodologia 
Dado que o trabalho está em andamento, segue 

abaixo as tarefas que foram realizadas até então: 

• Leitura dos textos que compõe o livro; 

• Comunicação frequente com os autores dos 

projetos, coordenadores regionais e professores 
envolvidos na produção do prefácio e posfácio via 

e-mail; 

• Levantamento de dados para produção de resumos 

introdutórios; 

• Elaboração de tabelas com dados para os resumos 

introdutórios; 

• Breve desenvolvimento de introdução do livro 

produzida pelo professor orientador; 

• Breve preparação de prefácio e posfácio com 

professores já dispostos a colaborar com a escrita 

dos textos para o livro. 

3. Conclusões 

O bolsista está desenvolvendo diversas 

atividades, as quais estão sendo importantes para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional enquanto aluno 

de ensino superior sem experiência formal, tendo a 

oportunidade de adquirir uma visão mais abrangente no 

que diz respeito a processos e resultados, podendo ser 

comparados às tarefas organizacionais. 

Ademais, estão sendo desenvolvidas diferentes 

habilidades e competências pelo aluno, tais como: uma 

boa comunicação; gerenciamento do tempo, fazendo 
uso absoluto do cronograma; aprimoramento da 

proatividade do aluno; desenvolvimento da capacidade 

do aluno assumir responsabilidades com organização; 

estímulo ao maior conhecimento em informática. 

O trabalho encontra-se parcialmente pronto e 

com breve previsão de término, programado de modo a 

que se otimize o tempo, priorizando a produtividade 

com o melhor desempenho possível. 
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