
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS/ESCOLA DE MINAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

Thairone Ezequiel de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADES DE GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Monlevade 

2022 



Thairone Ezequiel de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADES DE GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção da Universidade Federal de 
Ouro Preto como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Engenharia de Produção. 
 
Linha de pesquisa: Gerência da Produção 
Área de concentração: Estratégia 
 
Orientadora: Profa. Dra. Isabela Carvalho 
de Morais 
Coorientadora: Profa. Dra. Luciana Paula 
Reis 

 

 

 

 

João Monlevade 

2022 



Almeida, Thairone Ezequiel de.
AlmEspecificidades de gestão de micro e pequenas empresas em cursos
de graduação em Engenharia de Produção. [manuscrito] / Thairone
Ezequiel de Almeida. - 2022.
Alm127 f.: il.: color., gráf., tab.. + Quadro.

AlmOrientadora: Profa. Dra. Isabela Carvalho de Morais.
AlmCoorientadora: Profa. Dra. Luciana Paula Reis.
AlmDissertação (Mestrado Acadêmico). Universidade Federal de Ouro
Preto. Departamento de Engenharia de Produção. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção.

Alm1. Pequenas e médias empresas - Administração. 2. Engenharia de
produção - Educação. 3. Educação - Estudo e ensino - Projeto
Pedagógico. 4. Pesquisa - Pesquisa documental. 5. Linguistic Inquiry and
Word Count (LIWC). I. Morais, Isabela Carvalho de. II. Reis, Luciana Paula.
III. Universidade Federal de Ouro Preto. IV. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Maristela Sanches Lima Mesquita - CRB-1716

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

A447e

CDU 658.5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
ESCOLA DE MINAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO,
ADMINISTRACAO E ECON

FOLHA DE APROVAÇÃO

 

 

Thairone Ezequiel de Almeida

 

Especificidades de gestão de micro e pequenas empresas em cursos de graduação em Engenharia de Produção 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do �tulo de mestre em Engenharia de Produção.

 

 

 

Aprovada em 15 de setembro de 2022

 

 

 

 

Membros da banca

 

 

Prof. Dra. Isabela Carvalho de Morais - Orientadora (Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP)
Prof. Dra. Luciana Paula Reis - Co-orientadora (Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP)
Prof. Dr. André Luís Silva - membro convidado (Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP)

Prof. Dr. Edmundo Escrivão Filho - membro externo (Universidade de São Paulo - USP)
 
 

Isabela Carvalho de Morais, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito no Repositório Ins�tucional da UFOP em
15/09/2022

 
 

Documento assinado eletronicamente por Isabela Carvalho de Morais, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/09/2022,
às 20:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0398947 e o código CRC 5907B43C.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.012903/2022-44 SEI nº 0398947

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone: 3135591540   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

A minha mãe, Diva. 

A família. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), pela educação pública, gratuita 

e de qualidade. 

À docente orientadora, Dra. Isabela, pelo estímulo do pensamento acadêmico. 

À docente coorientadora, Dra. Luciana, pela atenção e empatia. 

Aos docentes da banca examinadora, Drs. André e Edmundo, pelos 

comentários, sugestões e incentivos motivacionais que foram importantes para o 

cumprimento desta dissertação. 

Aos docentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

(PPGEP) da UFOP, pelo processo de ensino-aprendizagem durante o curso de 

mestrado. 

À Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da UFOP, à 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo suporte 

na realização desta pesquisa. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

No Brasil, a maior parte dos cursos de graduação em Engenharia de Produção 

apresenta projetos pedagógicos modernos e em concordância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Engenharia e da Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção (ABEPRO). Contudo, a criação de estratégias voltadas ao universo da 

Gestão de Micro e Pequenas Empresas (GMPE) tem especificidades nem sempre 

reveladas nos cursos. O elemento central desta dissertação foi analisar como os 

cursos de graduação em Engenharia de Produção abordam as especificidades de 

GMPE, com enfoque nas dimensões dirigente, organização e ambiente. Nessa 

conjuntura, buscou-se fazer uma pesquisa documental de natureza aplicada, objetivo 

exploratório e abordagem qualitativa. Mediante o software Linguistic Inquiry and Word 

Count (LIWC), foram analisados os conteúdos de 137 projetos pedagógicos dos 

cursos de Engenharia de Produção distribuídos entre 82 instituições de ensino 

superior públicas e privadas brasileiras. Como resultado, foi evidenciado que a 

abordagem das especificidades pelos cursos tem uma perspectiva comportamental e 

interna à Micro e Pequena Empresa (MPE) (dimensão dirigente). Quanto às 

limitações, destacam-se a escassez de publicações, na literatura, que tratam 

justamente da criação de estratégias específicas para as MPEs na área de 

Engenharia de Produção; e a ambiguidade nos dados de alguns documentos, o que 

dificultou a análise mais detalhada. Sugere-se que os cursos amplifiquem as visões 

dos docentes e discentes sobre a importância da atuação do profissional nas MPEs, 

com destaque ao cotidiano organizacional. Por se tratar de um assunto atual e 

emergente, a análise de conteúdo nos documentos gerou revelações que contribuem 

no conhecimento das especificidades de GMPE pelos cursos e que direcionam 

pesquisas futuras. 

 

Palavras-chave: 1. Especificidades de Gestão de Micro e Pequenas Empresas. 2. 

Educação em Engenharia de Produção. 3. Projeto Pedagógico de Curso. 4. Pesquisa 

Documental. 5. LIWC. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, most part of Production Engineering graduation courses do have 

educational projects which are modern and work in accordance with the national 

curriculum guidelines. However, the process of creating strategies related to the Micro 

and Small Business Management (MSBM) universe presents particularities not always 

approached in the university. The main goal of this research was to analyze how 

Production Engineering graduation courses address the topic Micro and Small 

Business Management Specifics, focusing on the manager, organization, and 

organizational context dimensions. To that end, we chose the document analysis in its 

applied, exploratory objective, and qualitative approach.  Through the Linguistic Inquiry 

and Word Count (LIWC) software, the content of 137 educational projects from 

Production Engineering graduation courses was examined. The courses are 

distributed in 82 private and public Brazilian universities. As result, the data showed 

that the approach of the course specificities presented a behavioral and internal 

perspective when it comes to Micro and Small Business (MSB) (manager dimension). 

Regarding the difficulties, both the lack of researches on the creation of strategies for 

MSB in the Production Engineering field and the ambiguity on the data of some 

documents (which hampered a more detailed analysis) stood out. It is suggested that 

the Production Engineering courses amplify teachers and students perspectives on the 

importance of the MSB professional, focusing on the daily organization. For it is a 

growing and modern subject, the document analysis provided evidences that 

contribute to the courses knowledge about the specificities of MSBM, which allow 

future researches. 

 

Keywords: 1. Micro and Small Business Management Specifics. 2. Production 

Engineering Education. 3. Educational Project. 4. Document Analysis. 5. LIWC. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Percebe-se, crescentemente, a necessidade da atuação do engenheiro de 

produção com perfil qualificado e capaz de transferir o conhecimento, além de 

compreender os processos produtivos, supervisionar pessoas e estar disposto a 

enfrentar novos desafios (Azevedo & Gontijo, 2017). Em seu documento relativo à 

grande área e diretrizes curriculares, a Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção (ABEPRO, 2001) afirma que “compete à engenharia de produção o projeto, 

a modelagem, a implantação, a operação, a manutenção e a melhoria de sistemas 

produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, recursos financeiros e 

materiais, tecnologia, informação e energia” (p. 1). 

A maior parte dos cursos de graduação em Engenharia de Produção denota 

projetos pedagógicos modernos e em concordância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação em Engenharia da Câmara de Educação 

Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério da Educação 

(MEC) (Brasil, 2019) e das Diretrizes Curriculares da ABEPRO (2001). Como efeito 

dessas orientações, considera-se que as disciplinas são compatíveis à formação do 

profissional para exercer atividade em empresas de diferentes portes e tamanhos. 

No entanto, conforme Crnkovic e Moretti (2012), a gestão organizacional 

voltada às Micro e Pequenas Empresas (MPEs) tem especificidades nem sempre 

reveladas nos cursos. Muitos engenheiros de produção que são proprietários ou 

atuam em empresas de pequeno porte não foram estimulados durante a graduação a 

inovarem, agirem com celeridade, preverem crises, perceberem tendências e criarem 

novas oportunidades em imprevistos do cotidiano das organizações (Delgado et al., 

2018). 

Empresas com tamanhos distintos apresentam diferentes desafios, que 

demandam soluções peculiares. Pesquisas afirmam que as MPEs se diferenciam das 

grandes empresas por figurarem uma gestão centralizada e estrutura organizacional 

com poucos níveis hierárquicos. Isso implica na atuação direta do gestor/proprietário 

na relação com os clientes, gestão de pessoas pouco profissionalizada, sistemas de 

informação simples, produção em pequena escala e recursos escassos. A tomada de 

decisão é intuitiva e, em sua maioria, baseada nas atividades de curto prazo (Leone, 

1991, 1999; Leone & Leone, 2012; Martins et al., 2017). 
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Nesse âmbito, a demanda de projetos pedagógicos que visam a promoção de 

estratégias de ensino-aprendizagem voltadas ao gerenciamento de empresas de 

pequeno porte indica a escassez de estudos que determinam componentes 

significativos para as estruturas curriculares aptas a capacitarem os discentes dos 

cursos de graduação em Engenharia de Produção a tomarem decisões como parte 

complementar da organização (Almeida, 2019). Assim, há um campo de estudo ainda 

pouco explorado na educação em engenharia de produção e que será problematizado 

na próxima seção, a Gestão de Micro e Pequenas Empresas (GMPE). 

 

1.1 Situação-problema 

 

O processo de ensino-aprendizagem pode ser estabelecido como a 

transferência de conhecimento entre docentes e discentes, no qual o educando e o 

educador ensinam e aprendem um com o outro (Ten Caten, 2020). O debate desse 

assunto associado à GMPE na engenharia de produção não é uma preocupação 

recente. Com base na Revisão Sistemática de Literatura (RSL) feita na fase de pré-

análise da pesquisa documental, método utilizado nesta dissertação, observou-se que 

os estudos que investigam o tema abordam três vertentes: (1) estrutura curricular para 

formação do engenheiro de produção; (2) empreendedorismo; e (3) especificidades 

de GMPE. Essas três vertentes foram definidas de acordo com os dados da literatura 

e o agrupamento dos textos por autores (Figura 1). 

Figura 1 – Vertentes da RSL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 
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Na primeira vertente da RSL, que trata da estrutura curricular para formação do 

engenheiro de produção, alguns estudos inserem na formulação do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) conteúdos relevantes nos componentes curriculares 

aplicáveis às empresas de qualquer porte/tamanho, a saber: os atributos, 

pressupostos, processos e variáveis de desempenho relevantes nos campos de 

gestão de operações e logística (Balza-Franco, 2016); a importância dos fatores 

humanos e ergonomia na área de projeto do produto (Reinert & Gontijo, 2017); o 

conceito da revolução industrial digital e Indústria 4.0 nos processos de melhoria 

contínua (Salah et al., 2020); e a empregabilidade e qualidade de vida no mercado de 

trabalho (Kolvereid & Iermolenko, 2020). Tais trabalhos reforçam que o PPC evidencia 

a importância que as diretrizes curriculares têm para a formulação dos cursos de 

graduação em Engenharia de Produção, tanto em termos de organização, como 

também no desenvolvimento e na avaliação dos cursos. Mas, os estudos não 

abordam de forma particular nos componentes curriculares as especificidades 

existentes na criação de estratégias para empresas de pequeno porte. 

A segunda vertente apresenta artigos de ensino-aprendizagem do 

empreendedorismo alusivo à MPE. Diversos estudos revelam que o mercado de 

trabalho exige que os educadores entendam e ajustem os PPCs às disparidades 

culturais pertinentes as atitudes, autopercepções, competências, habilidades, valores 

e intenções dos estudantes universitários em relação ao comportamento 

organizacional em empresas de pequeno porte (Bandera et al., 2018; Franchetti & 

Ariss, 2017; Gamede & Uleanya, 2019; Gargouri & Naatus, 2019; Ghina et al., 2017; 

Ladeveze & Canal, 2016; Nguyen & Nguyen, 2018; Ramona-Diana, 2017; Saji & Nair, 

2018). Outras investigações ainda abordam o empreendedorismo como forma de 

apoiar o discente de engenharia de produção – e outros cursos – a exercer a profissão 

em pequenas empresas, como evidenciado nos artigos de Glackin et al. (2016), Jones 

e Liu (2017), Marliyah et al. (2018), Michael (2018), Santoso (2017) e Sun et al. (2017). 

Ainda assim, nenhum desses artigos procura aprofundar como a GMPE tem sido 

tratada nos cursos de graduação em Engenharia de Produção. 

Por último, na terceira vertente, em sua tese de livre-docência sobre o 

reconhecimento das especificidades organizacionais da pequena empresa, Escrivão 

Filho (2006) procura compreender, por intermédio da composição de um mapa 

organizacional, a atuação de fatores restritivos e facilitadores da administração 
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estratégica. Para o autor, são três as dimensões que, relacionadas as escolas 

prescritivas e descritivas, influenciam na criação de estratégias para gerir a MPE, a 

saber: dirigente (fundamentado no conceito de liderança); organização 

(fundamentado na estruturação de recursos e competências); e ambiente 

(fundamentado nas oportunidades e forças competitivas). Os resultados sugerem que: 

(a) a empresa de pequeno porte tem características organizacionais diferentes da 

grande empresa; e (b) o mapa organizacional é uma ferramenta apta a evidenciar os 

erros da administração estratégica na MPE, pois aponta incoerências entre as três 

dimensões quando coordenado de modo inadequado. 

Em outra investigação, Crnkovic e Moretti (2012) rastreiam itens significativos 

para a proposta do conteúdo programático da disciplina GMPE. O estudo exploratório 

foi realizado mediante as DCNs de Engenharia, das competências e habilidades do 

engenheiro de produção, do referencial teórico de características de empresas de 

pequeno porte, e da compreensão das três dimensões de especificidades de GMPE 

(dirigente, organização e ambiente). Os resultados da pesquisa indicam que: (a) 

entender como a MPE é gerada, concebida e administrada pode ser um diferencial 

competitivo para o engenheiro de produção que exerce sua profissão na área; (b) ao 

lecionar uma disciplina voltada à GMPE, deve-se considerar as especificidades 

relacionadas às dimensões dirigente, organização e ambiente; e (c) a concepção da 

proposta para o curso de Engenharia de Produção expõe atributos absolutamente 

diferentes das disciplinas de Empreendedorismo. Isso pois a bibliografia de GMPE é 

orientada à administração de organizações que já estão no mercado e procura 

contemplar características específicas de empresas de pequeno porte que as 

distinguem das grandes. 

Seguindo essa mesma linha de pesquisa, Almeida (2019) realiza um exame 

sistemático dos principais itens existentes na literatura para elaborar uma proposta 

pedagógica no desenvolvimento da disciplina GMPE do curso de Engenharia de 

Produção. O autor busca fazer um estudo exploratório nas diretrizes curriculares do 

curso e na literatura relacionada às particularidades de gestão de empresas de 

pequeno porte. Como resultado foi construído um quadro sinóptico para sistematizar 

um plano de trabalho docente com enfoque nas especificidades das MPEs no 

processo de ensino-aprendizagem. 



22 

 

Desse modo, o conteúdo de uma disciplina de GMPE tem a incumbência de 

desenvolver nos discentes dos cursos de graduação em Engenharia de Produção um 

olhar menos restrito a serem funcionários de médias e grandes organizações, além 

de objetivar a capacidade de flexibilização para lidar com as especificidades (Almeida, 

2019; Escrivão Filho, 2006). Isso visto que o aperfeiçoamento de estratégias 

orientadas à GMPE ocorre de maneira específica, que vai além de disciplinas como 

Empreendedorismo (Crnkovic & Moretti, 2012); característica essa que os discentes, 

por vezes, não são incentivados a perceber. Por essa razão, o PPC que contempla o 

argumento deve abordar as especificidades de GMPE e ser pautado pelas dimensões 

dirigente, organização e ambiente; e esse é o posicionamento desta pesquisa ao 

dialogar com a literatura. 

Portanto, a pergunta que define a situação-problema é: Como os cursos de 

graduação em Engenharia de Produção abordam as especificidades de GMPE? 

 

1.2 Objetivos 

 

A presente dissertação destaca como objetivo geral analisar como os cursos 

de graduação em Engenharia de Produção abordam as especificidades de GMPE a 

partir da pesquisa documental nos PPCs. 

Para que o objetivo geral seja atingido, faz-se necessário nessa análise os 

seguintes objetivos específicos: 

− Identificar as especificidades de GMPE; 

− Explorar, mediante os PPCs, os elementos que são abordados pelos cursos, 

nomeadamente, concepção do curso, estrutura do curso, procedimentos de 

avaliação e instrumentos normativos de apoio; e 

− Examinar se a abordagem das especificidades de GMPE tem uma perspectiva 

comportamental, estrutural ou contextual. 

 

1.3 Justificativa 

 

O curso de graduação em Engenharia de Produção busca capacitar o 

engenheiro com perfil científico e profissional para otimizar os processos em 

organizações de todos os setores da economia. Para tanto, as Instituições de Ensino 
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Superior (IESs) que ofertam o curso incluem em seus PPCs componentes curriculares 

teóricos e práticos para estimularem as competências e habilidades requeridas pelo 

mercado. O PPC é o instrumento de construção do processo de ensino-aprendizagem 

e apresenta no seu arranjo a concepção e a estrutura do curso, os procedimentos de 

avaliação, e os instrumentos normativos de apoio (Brasil, 2019). 

Porém, as empresas de pequeno porte têm especificidades nem sempre 

abordadas na formulação do processo de ensino-aprendizagem dos cursos. Gerenciar 

uma MPE não é uma tarefa simples e muitos engenheiros de produção não foram 

preparados durante a graduação para lidarem com as suas particularidades. Isso 

porque a teoria concebida para a grande empresa precisa de uma ponderação e de 

adequações para ser praticada na pequena empresa (Jones, 1999). 

A formação é importante e pode impactar a maneira como o egresso se 

comporta no mercado (Almeida, 2019); e o fato de alguns cursos de graduação em 

Engenharia de Produção não abordarem as especificidades de GMPE pode fazer com 

que os profissionais não tenham as competências e habilidades para esse tipo de 

gestão (Crnkovic & Moretti, 2012). Como pressupostos para essa conjuntura, ou as 

especificidades de GMPE não são objetos do curso; ou a abordagem delas é orientada 

pela perspectiva somente comportamental (dimensão dirigente), ou somente 

estrutural (dimensão organização), ou somente contextual (dimensão ambiente). 

Diante disso, o método utilizado para analisar como os cursos abordam as 

especificidades de GMPE foi a pesquisa documental em três fases: (a) pré-análise, 

que representa a construção da pesquisa; (b) exploração do material, que representa 

a organização dos documentos; e (c) análise, que representa o tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação (Bardin, 2016; Bowen, 2009). Foram analisados 

137 PPCs de 82 IESs públicas e privadas brasileiras a partir do posicionamento da 

pesquisa e da fundamentação teórica desta dissertação. 

Por se tratar de um assunto atual e emergente, a análise proposta poderá 

colaborar na compreensão da abordagem de especificidades de GMPE pelos cursos 

e orientar pesquisas futuras nas áreas de engenharia organizacional e educação em 

engenharia de produção. O estudo poderá também potencializar o conhecimento para 

aprimorar as competências e habilidades exigidas pelas empresas de pequeno porte 

e gerar reflexões sobre o papel do engenheiro de produção no desenvolvimento da 

sociedade. 
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1.4 Estrutura 

 

Além desta introdução, o relatório de dissertação está estruturado em mais 

cinco capítulos. O Capítulo 2, fundamentação teórica, trata das seções sobre 

educação em engenharia de produção e especificidades de GMPE. O Capítulo 3, 

percurso metodológico, aponta as fases, etapas e tarefas que auxiliaram a análise. O 

Capítulo 4, resultados, descreve e analisa os resultados das fases de exploração do 

material e análise. O Capítulo 5, discussão, discute os resultados do capítulo anterior 

conforme o plano de análise e a literatura estudada. Finalmente, o Capítulo 6, 

considerações finais, argumenta o plano de análise, apresenta as limitações da 

pesquisa documental e orienta as pesquisas futuras.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Educação em engenharia de produção 

 

Parte das IESs brasileiras, em especial as Universidades, tem como base a 

indissociabilidade do tripé ensino (construção do saber), pesquisa (materialização do 

saber) e extensão (difusão do saber), como determinado no artigo 207 da Constituição 

da República Federativa do Brasil (Brasil, 1988). Esses três elementos devem ser 

trabalhados pelas instituições de forma integrada com o propósito de ampliar o senso 

crítico, ressaltar o lado social da academia e aproximá-la da sociedade. Apesar disso, 

tal indissociabilidade levanta discussão com relação a incoerência entre a base teórica 

e conceitual presente na estrutura curricular dos cursos e a prática desenvolvida no 

processo de ensino-aprendizagem (Silva & Resende, 2017). 

A estrutura curricular dos cursos de graduação deve responder às atuais exi-

gências sociais, humanas e profissionais na inerência de ensino-pesquisa-extensão. 

Para assegurar a qualidade efetiva do curso e proporcionar a integração desses três 

elementos na intenção de unir Universidade e sociedade, é preciso considerar todos 

os recursos estruturais, pedagógicos e docentes presentes no sistema universitário 

pertencente à realidade brasileira e que são necessários para o ensino superior 

universalizado (Diniz & Goergen, 2019). A orientação de como conduzir os cursos de 

graduação e almejar a universalização da Universidade pode ser documentada nas 

diretrizes curriculares. 

Na engenharia, as DCNs instauradas pela CES/CNE/MEC apontam particulari-

dades que devem ser examinadas pelas IESs na organização, no desenvolvimento e 

na avaliação dos cursos (Brasil, 2019). Essas características integram o perfil e as 

competências esperadas do egresso, a organização do curso, a avaliação das 

atividades e o corpo docente. Logo, o PPC do curso de graduação em Engenharia 

deve possuir componentes curriculares com conteúdos programáticos que certifiquem 

a promoção das competências e habilidades especificadas no perfil do egresso. 

Ainda de acordo com as DCNs, as aptidões dos discentes do curso de 

graduação em Engenharia devem ser desenvolvidas por intermédio dos componentes 

curriculares e dos conteúdos correspondentes, sejam eles de disciplinas dos núcleos 

básico, profissionalizante e específicos, de pesquisa e de extensão, sejam daqueles 
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de categoria prática como as visitas técnicas. Outras praxes também devem ser 

contempladas na construção do PPC, a saber: regulamento acadêmico de oferta e 

duração do curso; sistema de avaliação das atividades praticadas pelos discentes; 

atividades complementares que se equiparam ao perfil do egresso e às competências 

e habilidades definidas; sistema de acolhimento e nivelamento com a intenção de 

aumentar o número de diplomados e diminuir a evasão dos discentes; processo de 

autoavaliação e gestão de aprendizagem; estágio curricular supervisionado; e projeto 

final de curso (Brasil, 2019). 

No campo da Engenharia de Produção, é a ABEPRO (2001) que representa os 

docentes, discentes e profissionais da área no Brasil. Ela tem o papel de esclarecer a 

função do engenheiro de produção na sociedade e ser interlocutora junto às 

organizações governamentais, não governamentais e privadas. Conforme a 

instituição, o perfil do egresso está apoiado na formação científica, tecnológica e 

profissional que o instrua a 

[...] identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades de projeto, 

operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou 

serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e 

ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade (ABEPRO, 2001, p. 3). 

Assim, no sentido de renovar as competências e as habilidades adquiridas na 

graduação, é essencial que, durante a carreira, os egressos aperfeiçoem os 

conhecimentos mais amplos sobre a realidade abstrata das organizações em que 

estão inseridos. Conforme as diretrizes curriculares específicas para o curso de 

Engenharia de Produção da ABEPRO (2001), a graduação deve oportunizar aos 

egressos dez competências e 12 habilidades, como expostas no Quadro 1. 

Baseado nessas aptidões, os PPCs de Engenharia de Produção devem 

justificar e sistematizar a organização do conhecimento nas estruturas curriculares e 

transferir ao egresso do curso uma formação polivalente, em que o trabalhador 

qualificado possa atuar em áreas distintas dentro e fora da empresa (Mello et al., 

2017). Conjunto a isso, o mercado ainda exige do profissional a capacidade de 

idealizar, realizar e coordenar atividades, projetos e negócios de maneira criativa e 

com poucos recursos (Santos et al., 2017).
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Quadro 1 – Competências e habilidades do engenheiro de produção 

Competências Habilidades 

− Ser capaz de dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e 
financeiros a fim de produzir, com eficiência e ao menor custo, 
considerando a possibilidade de melhorias contínuas. 

− Ser capaz de utilizar ferramental matemático e estatístico para 
modelar sistemas de produção e auxiliar na tomada de decisões. 

− Ser capaz de projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos 
e processos, levando em consideração os limites e as características 
das comunidades envolvidas. 

− Ser capaz de prever e analisar demandas, selecionar conhecimento 
científico e tecnológico, projetando produtos ou melhorando suas 
características e funcionalidade. 

− Ser capaz de incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo 
o sistema produtivo, tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto 
organizacionais, aprimorando produtos e processos, e produzindo 
normas e procedimentos de controle e auditoria. 

− Ser capaz de prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo 
a interação entre as organizações e os seus impactos sobre a 
competitividade. 

− Ser capaz de acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os 
e colocando-os a serviço da demanda das empresas e da sociedade. 

− Ser capaz de compreender a inter-relação dos sistemas de produção 
com o meio ambiente, tanto no que se refere a utilização de recursos 
escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, atentando 
para a exigência de sustentabilidade. 

− Ser capaz de utilizar indicadores de desempenho, sistemas de 
custeio, bem como avaliar a viabilidade econômica e financeira de 
projetos. 

− Ser capaz de gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas 
empresas utilizando tecnologias adequadas. 

− Iniciativa empreendedora. 

− Iniciativa para autoaprendizado e educação continuada. 

− Comunicação oral e escrita. 

− Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos. 

− Visão crítica de ordens de grandeza. 

− Domínio de técnicas computacionais. 

− Conhecimento, em nível técnico, de língua estrangeira. 

− Conhecimento da legislação pertinente. 

− Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. 

− Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas. 

− Compreensão dos problemas administrativos, socioeconômicos e do 
meio ambiente. 

− Pensar globalmente, agir localmente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ABEPRO (2001) 
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Conceder ao discente de engenharia de produção um ecossistema que 

desenvolva tais competências e o “saber fazer” é fundamental para o processo de 

ensino-aprendizagem no decorrer da sua formação; afinal, essas capacidades não 

podem ser trabalhadas separadamente. Por isso, a utilização de abordagens 

interdisciplinares e multidisciplinares são necessárias para estimular as competências 

transversais, visto que o desempenho empresarial satisfatório depende delas (Moura 

& Zotes, 2015). Isso implica na aplicação das aptidões na prática, no aperfeiçoamento 

do processo educativo, na potencialização da responsabilidade profissional e na 

incorporação aos PPCs de questões importantes, urgentes e presentes sob várias 

formas no cotidiano das empresas e que podem preparar as novas gerações de 

profissionais para os desafios e tendências do século XXI (Oksana et al., 2020). 

No entanto, essas características não podem ser moldadas apenas ao conjunto 

de atividades das grandes empresas. O egresso do curso de Engenharia de Produção 

deve ser capaz de atuar em qualquer porte/tamanho de organização e ser apto a 

perceber o relacionamento entre elas (Almeida, 2019). Infelizmente, a maior parte das 

pesquisas, conceitos, ferramentas, sistemas de informação etc. é desenvolvida e 

aplicada em empresas de grande porte e os engenheiros moldam suas competências 

e habilidades em torno delas (Crnkovic & Moretti, 2012). Isso ocorre porque essas 

organizações, tradicionalmente, são responsáveis por propagar as virtudes dessas 

tecnologias. Daí, livros, conferências, workshops e treinamentos são mais adequados 

às necessidades das grandes empresas do que às das micro e pequenas (Ghobadian 

& Gallear, 1997). 

É de referir que os “[...] engenheiros são uma excelente matéria-prima de 

empreendedores” (Ten Caten, 2020, p. 134). Parte dos egressos de engenharia de 

produção não vão trabalhar em grandes empresas e preferem criar sua própria 

organização (Delgado et al., 2018); o dilema, nesta situação, é que gerenciar uma 

empresa de pequeno porte é diferente de gerenciar uma grande (Crnkovic & Moretti, 

2012). Além da autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades 

sociais necessárias para empreender (Bianchi, 2019), é preciso identificar, integrar e 

coordenar as especificidades de GMPE na criação de estratégias. Para amparar a 

resolução da situação-problema deste estudo, a próxima seção fundamentará esse 

tema que é pouco explorado na educação em engenharia de produção. 
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2.2 Especificidades de gestão de micro e pequenas empresas 

 

A MPE pode ser definida como a organização capaz de ser administrada por 

uma única pessoa, o gestor/proprietário (Drucker, 2010). O II Simposio Latino 

Americano y deI Caribe de la Pequeña y Mediana Empresa, realizado em Quito, 

Equador, em 1978, estabeleceu que as empresas de pequeno porte, de modo geral, 

são aquelas que, “não ocupando uma posição de domínio ou monopólio no mercado, 

são dirigidas por seus próprios donos, que assumem o risco do negócio e não estão 

vinculados a outras grandes empresas ou grupos financeiros” (Leone, 1991, p. 58). 

As empresas de pequeno porte ocupam uma função importante no contexto 

socioeconômico brasileiro e equivalem a cerca de 17,6 milhões de estabelecimentos 

distribuídos pelos setores da indústria, construção, agropecuária, comércio e serviços 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE], 2022). 

Conforme a análise do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

feita pelo SEBRAE (2021), de 2.730.597 novas contrações feitas no país no ano de 

2021, as MPEs foram responsáveis por 2.122.217 (77,72%).  

Não existe um fundamento totalmente aceito para classificar a MPE, pois o seu 

enquadramento é induzido pela economia do país, pelo ambiente e setor em que o 

empreendimento está fixado, pelo interesse variado de indivíduos e grupos, e por 

critérios qualitativos e quantitativos (Buculescu, 2013). Para Brooksbank (1991), os 

critérios qualitativos são pouco utilizados e os mais aplicados são relacionados aos 

cargos e estrutura hierárquica, estilo de gestão, nível de centralização das decisões, 

tipo de elo entre a família e a empresa, procedimentos administrativos, sistemas de 

gestão, técnicas necessárias para avaliar e controlar a posição estratégica da 

empresa, e tipos de desempenho (produtos, tecnologias etc.). 

Já os critérios quantitativos, segundo Filion (1990), são aplicados 

constantemente na classificação do porte/tamanho, pois eles admitem a limitação 

entre micro, pequena, média e grande empresa. Os dados mais aplicados são 

referentes a quantidade de funcionários, ao volume de vendas, aos ativos totais ou a 

um arranjo dos dois últimos. Para o autor, além desses, existem outros padrões como 

capital inicial, capital investido, classificação industrial associada ao número de 

funcionários, quantidade produzida total e o seu valor, entre outros, mas são utilizados 

esporadicamente. 
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Na conjuntura brasileira, verifica-se uma variação de critérios para classificar a 

MPE, tanto pela legislação específica, como pelas instituições financeiras oficiais e 

entidades representantes do setor (Guimarães et al., 2018). O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2003) indica como primordiais o valor de receita 

operacional bruta (faturamento), o número de pessoas ocupadas, ou ambos. O 

Quadro 2 foi adaptado com os dados do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES, 2017), Brasil (2006) e SEBRAE (2021), e sumariza tais 

critérios indicados pelo IBGE. A Lei Complementar nº 123 fixa o “Microempreendedor 

Individual”; nos critérios de classificação do SEBRAE e BNDES ele está incorporado 

ao porte/tamanho “Microempresa”. 

Quadro 2 – Classificação de MPE 

Critérios de classificação por 
porte/tamanho 

Valor de receita 
operacional bruta 

(faturamento) 

Número de pessoas 
ocupadas 

Lei 
Complementar 
nº 123, de 14 
de dezembro 

de 2006 

Microempreendedor 
individual 

Até R$ 81.000,00 - 

Microempresa 
De R$ 81.000,01 até R$ 

360.000,00 
- 

Pequena empresa 
De R$ 360.000,01 até R$ 

4.800.000,00 
- 

SEBRAE 

Microempresa - 

Indústria e construção: 
Até 19 funcionários 

 
Agropecuária, comércio e 

serviços: 
Até nove funcionários 

Pequena empresa - 

Indústria e construção: 
De 20 a 99 funcionários 

 
Agropecuária, comércio e 

serviços: 
De dez a 49 funcionários 

BNDES 

Microempresa Até R$ 360.000,00 - 

Pequena empresa 
De R$ 360.000,01 até R$ 

4.800.000,00 
- 

Fontes: Adaptado de IBGE (2003) com base em BNDES (2017), Brasil (2006) e SEBRAE (2021) 

Porém, esses critérios nem sempre concebem o dia a dia das MPEs, visto que 

eles exibem características superficiais e não revelam os elementos comportamentais 

internos e das relações com outras empresas do setor. Apesar dessas classificações 

não serem ideais para alguns estudiosos, ao menos iniciam uma discussão sobre as 

especificidades na criação de estratégias orientadas à GMPE (Brooksbank, 1991; 

Buculescu, 2013; Drucker, 1994, 2010; Filion, 1990; Guimarães et al., 2018; Leone, 

1991, 1999; Leone & Leone, 2012; Martins et al., 2017). 
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Para Matejun (2017), ao realizar pesquisas, é necessário identificar o 

porte/tamanho da organização e suas características. De acordo com o autor, são 

especificidades das MPEs a gestão centralizada, intuitiva, de curto prazo e informal; 

estrutura simples e com propriedade de uma só pessoa; produção em pequena 

escala; alto nível de dependência na relação com outras empresas; operações com 

mercado local e regional; e área competitiva de nicho de mercado. 

Outros estudos sugerem especificidades das MPEs em diferentes áreas da 

engenharia de produção, a mencionar: 

− Flexibilidade na oferta de serviços aos consumidores em momentos de 

incertezas e ruptura de rotinas na gestão mercadológica (Almeida et al., 2022); 

− Menos burocracia na tomada de decisões, socialização entre funcionários mais 

elevada, fortes laços sociais, reutilização do conhecimento tácito e focado no 

gestor/proprietário, e alto nível de desconfiança no compartilhamento de 

experiência na gestão do conhecimento (Wee & Chua, 2013); 

− Inovação, criatividade, intuição (Filion, 1999), conservadorismo (Terence & 

Escrivão Filho, 2007) e falta de conhecimento no ramo de atuação (Zanotelli & 

Cerutti, 2020) por parte do dirigente na gestão estratégica e empreendedora; 

− Uso limitado de instrumentos e sistemas organizacionais na gestão de projetos 

(Kozlowski & Matejun, 2016); 

− Falta de suporte na manutenção de informação em termos de tecnologia, 

equipamentos e instalações de armazenagem reduzidos, e falta de 

planejamento na disposição das cargas e transporte das mercadorias na 

gestão logística (Almeida, 2020); e 

− Vulnerabilidade quanto às ambiguidades ambientais (Didonet et al., 2012) com 

interrupção na cadeia de suprimentos, queda na demanda, redução nas vendas 

e nos lucros e até o fechamento da empresa (Shafi et al., 2020) na gestão de 

processos, riscos e prevenção de perdas. 

Percebe-se, então, que a GMPE requer uma visão sistêmica e compreensão 

das especificidades que a controlam. Diversos pesquisadores estudam a temática por 

meio das dimensões dirigente, organização e ambiente (Albuquerque et al., 2018; 

Almeida, 2019; Crnkovic & Moretti, 2012; Drucker, 1994; Escrivão Filho, 2006; 

Escrivão Filho et al., 2017; Guerrini et al., 2016; Leone, 1999; Leone & Leone, 2012; 

Martins et al., 2017; Mintzberg et al., 2014; Oliveira & Escrivão Filho, 2009, 2011; 
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Oliveira et al., 2015; Philippsen Júnior et al., 2019; Terence, 2008; Terence & Escrivão 

Filho, 2007). Vale reforçar que o objetivo desta dissertação é analisar como os cursos 

de graduação em Engenharia de Produção abordam as especificidades de GMPE. 

Logo, as três dimensões foram importantes para examinar se essa abordagem tem 

uma perspectiva comportamental, estrutural ou contextual. 

Assim sendo, Drucker (1994) busca fazer a especificação de GMPE pelo papel 

da alta direção, pela estrutura e pelo ambiente em que a organização atua, em outras 

palavras, a “Teoria do Negócio”. A teoria molda o comportamento organizacional do 

dirigente e dita a tomada de decisões sobre o que ou não fazer a respeito das 

competências (aquilo que precisa para se superar e manter a liderança); da missão 

(aquilo que considera resultados significativos); e do ambiente (aquilo que é pago para 

fazer). Por isso, toda organização, seja um negócio ou não, tem uma teoria do negócio 

que precisa ser difundida, testada e legitimada entre as partes interessadas. 

Leone (1999), Leone e Leone (2012) e Martins et al. (2017) tratam da temática 

pelas vias indivíduo, organização e decisão. Nas especificidades individuais, destaca-

se o papel dominante de uma só pessoa: o gestor/proprietário. O gestor trabalha de 

maneira centralizada e próximo aos seus colaboradores, tem o papel estrategista e 

um perfil paternalista e, por vez, individualista. Nas especificidades organizacionais, 

sobretudo as atividades coletivas, as MPEs são caracterizadas por terem menor 

controle do ambiente externo e baixo nível de maturidade; possuírem estratégia 

intuitiva e pouco formalizada; e disporem de baixa tecnologia e fraca especialização 

dos funcionários. E nas especificidades decisionais, isto é, relativas ao contexto em 

que a pequena empresa está inserida, a tomada de decisões é feita na maioria das 

vezes em curto prazo; e a empresa pode ser considerada como um prolongamento 

do gestor/proprietário, pois ele é convocado a tomar qualquer tipo de decisão e sem 

nenhum procedimento formalizado. 

Em sua tese sobre o processo de criação de estratégias em pequenas 

empresas, Terence (2008) descreve as especificidades de GMPE e suas três 

dimensões por um triângulo, conforme a Figura 2. Os vértices da figura retratam as 

dimensões dirigente, organização e ambiente, e o centro, a estratégia. A tipologia 

demonstra o sentido de se caracterizar a MPE a partir das três dimensões inter-

relacionadas. Portanto, o propósito da GMPE é entender as especificidades da 

pequena empresa e o modo de criação de estratégias que é distinta das grandes. 
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Figura 2 – Dimensões de especificidades de GMPE 

 
Fonte: Adaptado de Terence (2008) 

O modelo de Terence (2008) foi baseado no mapa organizacional (ou Sistema 

de Administração Estratégica) de Escrivão Filho (2006) que, por sua vez, se apoiou 

na teoria das escolas estratégicas de Mintzberg et al. (2014), na qual: 

a) O dirigente é fundamentado no conceito de liderança (perspectiva 

comportamental e interna à MPE a partir das Escolas Empreendedora, 

Cognitiva e do Design); 

b) A organização é respaldada na estruturação de recursos e competências 

(perspectiva estrutural e interna à MPE a partir das Escolas Cultural, de 

Planejamento, de Aprendizado e de Poder); e 

c) O ambiente é baseado nas oportunidades e forças competitivas (perspectiva 

contextual e externa à MPE a partir das Escolas de Posicionamento, Ambiental 

e de Poder). 

Diante disso, o conceito de liderança engloba processos intelectuais, racionais 

e visionários do dirigente da MPE, particularmente no seu papel estrategista. Já a 

estruturação de recursos e competências compreende o campo da ação coletiva e 

abrange o planejamento organizacional, cultural, de aprendizado e de poder mediante 

a interação humana dentro da empresa de pequeno porte. E as oportunidades e forças 

competitivas incluem os processos de análise de posição no ramo de atividade, de 

adaptação da empresa ao ambiente e de interação com as outras organizações 

(Figura 3) (Escrivão Filho, 2006; Mintzberg et al., 2014; Terence, 2008). 
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Figura 3 – Sistema dirigente-organização-ambiente 

 
Fontes: Adaptado de Escrivão Filho (2006) com base em Mintzberg et al. (2014) e Terence (2008) 

De acordo com a função desempenhada por seus elementos, cada uma das 

três dimensões pode ter uma combinação diferente dentro do sistema; isso porque o 

estudo da estratégia a partir de uma única escola é uma visão restrita. Entretanto, as 

organizações, pequenas ou grandes, são inseparáveis de seus ambientes (Terence, 

2008). Cabe ao dirigente entender o processo de criação de estratégias voltadas à 

MPE como um sistema concebido pela orientação do líder, pelos recursos 

organizacionais e pelas forças do ambiente (Escrivão Filho, 2006); e compreender o 

trabalho do dirigente é uma parte importante da compreensão da própria MPE 

(Philippsen Júnior et al., 2019). 

Guerrini et al. (2016) destacam que a dimensão dirigente articula a integração 

e coordenação das especificidades de GPME no processo de criação de estratégias. 

Isso significa que o papel do dirigente da MPE é definir a estratégia para alcançar o 

objetivo. Se objetivo tem sentido de alvo, criar uma estratégia é o que deve ser feito 

para acertar o alvo. Conforme os autores, essa definição pode ser apoiada no 

entendimento comportamental (liderar e motivar) ou racional (planejar e controlar) do 

dirigente. Logo, o modelo reforça a visão sistêmica das dimensões de especificidades 

de GMPE. 
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Outras pesquisas evidenciam as especificidades de GMPE sob a ótica do ciclo 

de vida organizacional. Oliveira e Escrivão Filho (2009, 2011) e Oliveira et al. (2015) 

descreveram três estágios (estabelecimento, direção e consolidação) de 

desenvolvimento das empresas de pequeno porte apoiados nas dimensões dirigente, 

organização e ambiente. Os estudos elencaram especificidades importantes no 

processo de criação de estratégias de GMPE, como registrados no Quadro 3, que 

trata de cada dimensão em relação aos três estágios. 

Quadro 3 – Dimensões de especificidades em relação aos estágios de ciclo de vida 
(continua) 

Estágio 
Dimensão 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 

(Estabelecimento) (Direção) (Consolidação) 

Dirigente 

Perfil planejador-
controlador (ocupado 

com a execução) 

Perfil planejador-
controlador (ocupado 
com as informações e 

oportunidades) 

Perfil planejador 
(ocupado com as 
oportunidades) 

Envolvimento direto de 
alto grau nas 

atividades 
operacionais 

Envolvimento 
moderado nas 

atividades 
operacionais 

Envolvimento com as 
atividades gerenciais e 

estratégicas 

Centraliza as decisões 
importantes 

Descentraliza a 
tomada de algumas 

decisões importantes, 
mas toma a maioria 

das decisões 

Concentra-se em 
poucas decisões 
importantes, pois 

delega a maioria das 
decisões 

Supervisiona 
diretamente as 
atividades (uso 

principalmente da 
comunicação verbal) 

Supervisiona direta e 
indiretamente as 

atividades (uso de 
comunicação verbal e 
eventualmente escrita) 

Supervisiona 
indiretamente as 

atividades (uso de 
orientações escritas) 

Organização 

Normas e regras não 
são escritas 

São estabelecidas 
algumas normas e 

regras escritas 

São estabelecidas 
várias normas e regras 

escritas 

Não existe sistema de 
comunicação 
estabelecido 

Sistema de 
comunicação 

estabelecido, embora 
ainda simples 

Sistema de 
comunicação é 

composto de vários 
meios 

Estrutura simples com 
um nível hierárquico 

ou nenhum 

Estrutura ainda 
simples e com dois 
níveis hierárquicos 

Estrutura funcional ou 
divisional consolidada 

e com mais de três 
níveis hierárquicos 

Ambiente 

Baixa grau de 
retaliação dos 
concorrentes 

Moderado grau de 
retaliação dos 
concorrentes 

Alto o grau de 
retaliação dos 
concorrentes 

Monitoramento 
ambiental reativo 

Realiza algum 
monitoramento 

ambiental 

Acompanha os 
eventos dos 

ambientes e toma 
algumas medidas 

preventivas 

Alta dependência de 
fornecedores 

Moderada 
dependência dos 

fornecedores 

Baixa dependência 
dos fornecedores 
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Quadro 3 – Dimensões de especificidades em relação aos estágios de ciclo de vida 
(conclusão) 

Estágio 
Dimensão 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 

(Estabelecimento) (Direção) (Consolidação) 

Processo de criação 
de estratégias de 

GMPE 

Preocupação em obter 
clientes e criar 

mercado 

Preocupação com a 
organização interna da 

empresa e as ações 
dos concorrentes 

Preocupação em 
ampliar a linha de 

produtos, aumentar 
lucratividade e crescer 

As pretensões futuras 
são baseadas 

principalmente na 
visão pessoal do 

dirigente (para o curto 
prazo, período de até 

um ano) 

O dirigente é o 
responsável pela 

definição do futuro da 
empresa, mas ele 

envolve alguns 
funcionários (para o 

médio prazo, até dois 
anos) 

O dirigente define 
apenas os alvos 

principais e alguns 
funcionários definem 

os demais pontos 
(para o médio-longo 
prazo, mais de três 

anos) 

Fontes: Elaborado pelo autor com base em Oliveira e Escrivão Filho (2009, 2011) e Oliveira et al. 
(2015) 

O estágio 1 foi denominado como Estabelecimento, pois as MPEs dedicam 

esforços nesse intervalo para se estabelecerem no mercado e limitarem o seu nicho 

de atuação. No estágio 2, Direção, após ultrapassado o primeiro intervalo, a empresa 

precisa direcionar um modelo de gestão, definir os próximos passos para o 

crescimento e definir os recursos necessários para alcançar tal desejo. Por último, no 

estágio 3, Consolidação, a pequena empresa precisa se organizar para as novas 

estratégias que são provenientes da sua posição e das ações dos concorrentes 

(Oliveira & Escrivão Filho, 2009). 

Vale ressaltar que parte dos empresários não promove o levantamento de 

informações significativas sobre o mercado ao abrir uma organização. A maioria delas 

surge porque o empreendedor deseja ter o próprio estabelecimento e/ou identifica 

uma oportunidade de mercado (SEBRAE, 2014). Por essa razão, se não houver 

treinamento adequado do dirigente e seus funcionários, a organização poderá 

colapsar no decorrer dos anos. Assim, os estágios de ciclo de vida podem estar 

relacionados aos fatores de mortalidade da MPE (Albuquerque et al., 2018) e, as 

principais causas do seu fechamento, estão ligadas à inexistência de planejamento 

prévio, falta de comportamento empreendedor e necessidade de criação de 

estratégias direcionada à GMPE (Escrivão Filho et al., 2017). 

Isso posto, a fim de proporcionar este nível de compreensão, foi possível 

conhecer mediante a fundamentação teórica a visão geral da proposta de dissertação. 

Este referencial foi uma das bases para as fases de exploração do material e análise 

dos PPCs na pesquisa documental. Alguns pesquisadores propuseram a disciplina de 
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GMPE nos cursos de graduação em Engenharia de Produção (Almeida, 2019; 

Crnkovic & Moretti, 2012). Mas, esta pesquisa irá analisar como tais cursos, em 

especial das IESs brasileiras que trabalham o tripé ensino-pesquisa-extensão, 

abordam as especificidades de GMPE. Na sequência, será exposto o percurso 

metodológico utilizado no estudo.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Percurso metodológico foi o conjunto de atividades que auxiliaram a análise. 

Ao dar início ao estudo, foi importante para o pesquisador compreender qual caminho 

seguir para analisar como os cursos de graduação em Engenharia de Produção 

abordam as especificidades de GMPE. Esse caminho buscou orientar a linha de racio-

cínio necessária para a condução da pesquisa. Mas, para conhecer a realidade dos 

cursos a partir da situação-problema, analisar e discutir os resultados, foram seguidas 

algumas regras, ou seja, a pesquisa científica (Marconi & Lakatos, 2021). A pesquisa 

pode ser classificada conforme a natureza, o objetivo, a abordagem e o método. 

Dado isso, para responder a situação-problema e atingir os objetivos geral e 

específicos propostos nesta dissertação, foi planejada uma pesquisa com as 

seguintes características: (1) quanto à natureza, pesquisa aplicada, por ser de 

interesse prático e utilizar os resultados para propor soluções aos problemas que 

ocorrem na realidade; (2) quanto ao objetivo, pesquisa exploratória, por se tratar de 

um problema com pouco estudo anterior a seu respeito; (3) quanto à abordagem, 

pesquisa qualitativa, por aprofundar, conhecer, detalhar e descrever o objeto de 

estudo; e (4) quanto ao método, pesquisa documental, por utilizar fontes primárias e 

entender a realidade ou fenômeno mediante a análise e interpretação de dados e 

informações que ainda não foram tratados analiticamente (Turrioni & Mello, 2012). 

Documentos são registros produzidos, compartilhados e utilizados de maneira 

socialmente organizada; e a análise deles busca obter significado e compreensão das 

coisas. Na condução da pesquisa documental, as seguintes fases baseadas em 

Bardin (2016) e Bowen (2009) foram feitas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; 

e (c) análise. A seguir serão apresentadas as etapas para cada uma dessas fases, 

bem como as tarefas empregadas nas atividades de pesquisa. 

 

3.1 Primeira fase: pré-análise 

 

A pré-análise é a fase de construção da pesquisa documental. Corresponde às 

buscas e aos primeiros contatos com os materiais, mas tem por escopo metodizar os 

“princípios” a serem incorporados no desenvolvimento de etapas e tarefas contínuas 

com vistas à elaboração de um plano de análise. Normalmente, nesta primeira fase, 
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o pesquisador estabelece quais documentos apresentados à análise dos dados 

(organizacionais ou institucionais); qual situação-problema espera responder a partir 

da análise; quais objetivos do estudo; e qual justificativa da pesquisa documental para 

a área (Bardin, 2016; Bowen, 2009). 

Os documentos submetidos à análise foram os PPCs de Engenharia de 

Produção de IESs públicas e privadas brasileiras. Mas, para elaborar um plano de 

análise e explorar os PPCs, foi necessário realizar a RSL na intenção de identificar o 

posicionamento da pesquisa. Por esse motivo, a revisão pode ser entendida como 

uma pesquisa que utiliza dados da literatura como fonte para o estudo de determinado 

tema. O ponto de partida para a RSL foi a leitura de duas importantes obras: Crnkovic 

e Moretti (2012) e Escrivão Filho (2006). A partir do reconhecimento dos textos, foi 

necessário formular uma questão de pesquisa para definir a estrutura da revisão, a 

saber: Quais vertentes existem na literatura quanto ao ensino-aprendizagem de 

GMPE nos cursos de graduação em Engenharia de Produção? 

Com base em Sampaio e Mancini (2007), foi definida a estratégia de busca de 

outras obras que consistiu em oito etapas: (1) buscar artigos nas bases de dados por 

meio das combinações de palavras-chave; (2) identificar artigos por intermédio dos 

títulos e resumos; (3) recuperar artigos; (4) selecionar os estudos primários de acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão; (5) extrair os dados; (6) avaliar a qualidade; 

(7) realizar síntese; e (8) redigir resultados e interpretar. 

Para fazer a busca nas bases de dados, mediante as combinações de palavras-

chave, foram utilizados alguns descritores da área de estudo, nos idiomas português 

e inglês, a saber: “conteúdo programático” (programmatic content/syllabus); “currículo 

de engenharia de produção” (production engineering curriculum/industrial engineering 

curriculum/industrial engineering programs); “diretrizes curriculares para os cursos de 

engenharia” (curricular guidelines for engineering courses); “educação em engenharia 

de produção” (production engineering education/industrial engineering education); 

“gestão de micro e pequenas empresas” (micro and small enterprises management/ 

micro and small business management); “gestão de microempresas” (microenterprise 

management); “gestão de pequenas empresas” (small business management); e 

“micro e pequenas empresas” (micro and small enterprises/micro and small business). 

As bases de dados utilizadas para processo de busca foram Google Scholar, 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior (CAPES), Scientific Electronic Library On-line (SciELO) e Scopus. A revisão 

seguiu os seguintes critérios de inclusão: (a) recorte temporal de 2016 a 2021; (b) 

estudo disponível em texto completo; (c) estudo disponível no idioma português, inglês 

ou espanhol; (d) estudo que aborda a temática; (e) maior quantidade de resultados 

gerados pelas combinações de palavras-chave; e (f) estudo ser um artigo científico. 

Como critérios de exclusão foram desconsiderados os estudos que (i) não respondiam 

à questão de pesquisa orientadora da RSL; (ii) apresentaram duplicatas em mais de 

uma base de dados; e (iii) não pertenciam a periódicos reconhecidos na área de 

engenharia de produção. 

Na investigação, os termos foram colocados entre aspas (exibição de 

documentos que possuam em seu conteúdo exatamente a frase em questão) e 

combinados pelo operador booleano “and”. Não foram considerados os estudos 

identificados sem combinações de descritores (palavra-chave/keyword unitária). 

Primeiro, foi aplicado o critério de inclusão (a) e identificados 344 estudos com 

combinações de descritores em português (337 da base de dados Google Scholar e 

sete da CAPES); e 681 estudos com combinações de descritores em inglês (662 da 

base de dados Google Scholar e 19 da CAPES). As bases de dados SciELO e Scopus 

não retornaram nenhum estudo. Logo após, os critérios de inclusão (b), (c), (d), (e) e 

(f) e os de exclusão (i), (ii) e (iii) mostraram que somente a base do Portal de 

Periódicos da CAPES possuía artigos relevantes para a RSL. Todos os artigos 

existentes na CAPES estavam presentes na base de dados Google Scholar 

(duplicatas). Depois da seleção criteriosa, foram identificados um artigo no idioma 

português, 18 em inglês e um em espanhol. A Figura 4 ilustra a técnica para a seleção 

dos artigos nas bases de dados. 

Os artigos foram recuperados e nomeados por meio da combinação de 

palavras-chave/autoria/ano. Para a extração dos dados foi feita a leitura dos trabalhos 

e todos foram considerados aptos para a RSL, em função do seu grau de detalhamen-

to, dos autores em ordem alfabética, a saber: Almeida (2019); Balza-Franco (2016); 

Bandera et al. (2018); Franchetti e Ariss (2017); Gamede e Uleanya (2019); Gargouri 

e Naatus (2019); Ghina et al. (2017); Glackin et al. (2016); Jones e Liu (2017); 

Kolvereid e Iermolenko (2020); Ladeveze e Canal (2016); Marliyah et al. (2018); 

Michael (2018); Nguyen e Nguyen (2018); Ramona-Diana (2017); Reinert e Gontijo 

(2017); Saji e Nair (2018); Salah et al. (2020); Santoso (2017); e Sun et al. (2017). 
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Figura 4 – Seleção dos artigos nas bases de dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

Imediatamente, na intenção de verificar como o tema foi discutido na esfera 

acadêmica e identificar o posicionamento da pesquisa, foram feitas a síntese, a 

redação e a interpretação das principais ideias dos textos. O propósito da RSL foi 

alcançado com o reconhecimento de três vertentes, a recordar: (1) estrutura curricular 

para formação do engenheiro de produção; (2) empreendedorismo; e (3) 

especificidades de GMPE. Elas foram estabelecidas mediante os dados da literatura 

e o agrupamento dos artigos por autores. O plano de análise com a situação-

problema, os objetivos e a justificativa da pesquisa documental foram apresentados 

na introdução deste relatório de dissertação (ver Capítulo 1). 
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681 estudos com descritores em inglês (d. i.)

Google Scholar
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Nenhum artigo 
selecionado

Portal de Periódicos 
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7 (d. p.)

19 (d. i.)

1 (d. p.)

19 (d. i.)

1 artigo no idioma 
português

18 em inglês
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SciELO

0 (d. p.)

0 (d. i.)

Nenhum artigo 
selecionado

Scopus

0 (d. p.)

0 (d. i.)

Nenhum artigo 
selecionado

Sem combinações de descritores

ESTUDOS NÃO CONSIDERADOS

45.915 (d. p.)

149.072 (d. i.)
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A vertente “especificidades de GMPE”, posicionamento desta pesquisa, é 

guiada pelas dimensões dirigente, organização e ambiente. Quando trabalhadas de 

forma integrada e coordenada, essas dimensões apoiam a criação de estratégias 

inerentes ao cotidiano das MPEs. Logo, entender como elas são abordadas nos 

cursos pode contribuir com o debate do tema na engenharia de produção. Diante 

disso, o percurso da pesquisa documental também será pautado nas três dimensões 

de especificidades, como será demonstrado nas fases de exploração do material e 

análise (Seções 3.2 e 3.3, respectivamente). 

Destaca-se que a RSL foi publicada em formato de artigo científico na revista 

Research, Society and Development no ano de 2021, volume 10, número 13, com o 

título “Gestão de micro e pequenas empresas na Engenharia de Produção: revisão 

sistemática de literatura” (Almeida et al., 2021). O periódico mensal é uma publicação 

científica multidisciplinar indexada e avaliada pelos pares, concentrada na promoção 

do desenvolvimento social, científico e tecnológico nas áreas de engenharias e 

ciências educacionais, humanas e sociais, exatas e da terra, agrárias e biológicas e 

da saúde, além de publicar artigos de revisão, notas prévias e resenhas. O período 

de realização da pré-análise foi dos meses de setembro de 2020 a junho de 2021 e 

as etapas realizadas nesta fase estão representadas na Figura 5. 

Figura 5 – Primeira fase: pré-análise 

 
Fonte: Adaptado de Sampaio e Mancini (2007) 
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3.2 Segunda fase: exploração do material 

 

A exploração do material é a fase de organização dos documentos e tem por 

objetivo possibilitar a análise dos dados, especialmente quando o volume de 

informações for alto. Essa fase representa basicamente o mapeamento das IESs, a 

coleta e a organização dos PPCs. Para essa finalidade foi importante produzir a ficha 

documental e decompor os dados brutos em função das características dos 

documentos. Por último foi essencial conduzir o teste piloto para o pesquisador 

experenciar a análise dos dados (Bardin, 2016; Bowen, 2009). 

Para organizar os PPCs foi realizado o mapeamento das IESs que ofertam o 

curso. Conforme o relatório de consulta avançada por curso de graduação, do Sistema 

Eletrônico do Ministério da Educação (e-MEC), em maio de 2022 estavam registrados 

1.350 cursos de graduação em Engenharia de Produção (1.085 cursos em atividade; 

90 em processo de extinção; e 175 extintos) (Brasil, 2022). Desse universo, foram 

selecionados 344 cursos de bacharelado que estavam em atividade e que trabalha-

vam o tripé ensino-pesquisa-extensão (três cursos de instituições públicas municipais; 

30 de instituições públicas estaduais; 89 de instituições públicas federais; 88 de insti-

tuições privadas com fins lucrativos; e 134 de instituições privadas sem fins lucrativos). 

A razão da escolha é que além de incluir o ensino e a produção científica, o tripé 

abrange o papel social da Universidade com a sociedade (Silva & Resende, 2017). 

Na segunda etapa, por intermédio dos sítios eletrônicos das IESs selecionadas, 

foi feita a coleta da última versão disponível de 132 PPCs de Engenharia de Produção. 

Às instituições que não possuíam o PPC em seu sítio, foi enviada uma mensagem 

com a solicitação do documento para o correio eletrônico das coordenações dos 

respectivos cursos. Das 212 mensagens, 207 não foram respondidas e apenas cinco 

PPCs foram recebidos após o pedido. Dessa maneira, foram coletados 137 PPCs, em 

que dois são de instituições públicas municipais; 30 de instituições públicas estaduais; 

89 de instituições públicas federais; seis de instituições privadas com fins lucrativos; 

e dez de instituições privadas sem fins lucrativos. Das instituições públicas federais, 

70 dos PPCs são de Universidades Federais; 14 de Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia; e cinco de Centros Federais de Educação Tecnológica. 

A coleta de dados foi tida como saturada quando os conteúdos dos documentos 

começaram a se repetir; e isso não altera a compreensão do problema estudado, pois 
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os PPCs foram elaborados a partir das DCNs de Engenharia e da ABEPRO (Bowen, 

2009). Logo, os 137 PPCs de Engenharia de Produção estão distribuídos entre 82 

IESs, isso dado que uma mesma organização pode oferecer o curso em municípios, 

modalidades e/ou ênfases diferentes. Os documentos foram recuperados e nomeados 

por meio da combinação de sigla da IES/município/modalidade e/ou ênfase. As 

instituições, em função da categoria administrativa, em ordem alfabética, são: 

− Duas instituições municipais: Universidade de Rio Verde (UNIRV) e 

Universidade Regional de Blumenau (FURB); 

− 16 instituições estaduais: Universidade de São Paulo (USP); Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB); Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); 

Universidade do Estado do Amapá (UEAP); Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA); Universidade do Estado do Pará (UEPA); Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP); Universidade Estadual de Maringá (UEM); Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC); Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR); Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP); Universidade Regional do Cariri (URCA); e 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP); 

− 54 instituições federais: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET-RJ); Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFG); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais (IFMG); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (IFES); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS); Universidade de Brasília 

(UNB); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade Federal de Campina 
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Grande (UFCG); Universidade Federal de Catalão (UFCAT); Universidade 

Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI); 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR); Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); 

Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU); Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB); 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA); Universidade Federal do Pará 

(UFPA); Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal do 

Piauí (UFPI); Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (UFTM); Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA); Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); e 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 

− Três instituições privadas com fins lucrativos: Universidade Potiguar (UNP); 

Universidade Tiradentes (UNIT); e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP); e 

− Sete instituições privadas sem fins lucrativos: Instituto Nacional de 

Telecomunicações (INATEL); Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (UNOCHAPECÓ); Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE); 

Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ); Universidade do Vale do Paraíba 

(UNIVAP); Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS); e Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM). 
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Na terceira etapa foram feitas as tarefas de categorização e decomposição dos 

dados brutos dos 137 PPCs em ficha documental com as informações básicas das 

IESs e dos cursos (ver Apêndice A), a saber: sigla da IES; município; estado; região 

do Brasil; tipo de organização acadêmica; categoria administrativa; modalidade do 

curso; ênfase do curso; ano que o PPC foi elaborado; e conceito do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE) do ano de 2019. 

Posteriormente foi feita a condução do teste piloto com leitura e análise manual 

da abordagem de especificidades de GMPE em cinco dos 137 PPCs coletados. A 

escolha desses documentos seguiu os seguintes critérios: (a) o PPC pertencer a 

apenas uma IES de cada Região do Brasil (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste 

e Sul); e (b) o curso ter o conceito “5” no ENADE 2019 do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do MEC (Brasil, 2020). A escolha foi 

aleatória se, por ventura, tivesse mais de uma IES com curso conceito “5” em uma 

mesma Região. Os PPCs de Engenharia de Produção escolhidos para o teste, em 

função dos critérios, das instituições por Região e município que o campus oferta o 

curso, foram: UNB (Centro-Oeste, Brasília-DF); UFRN (Nordeste, Natal-RN); UNIR 

(Norte, Cacoal-RO); UNESP (Sudeste, Bauru-SP); e UFSM (Sul, Santa Maria-RS). 

A análise preliminar foi realizada mediante a identificação das especificidades 

de GMPE citadas na vertente da RSL e na fundamentação teórica desta dissertação. 

O teste piloto mostrou que alguns dos PPCs preocupam-se com a formação do 

engenheiro de produção, no sentido de abordarem as especificidades de GMPE, seja 

em um dos elementos do tripé ensino-pesquisa-extensão, seja como conteúdo 

transversal. Mas, em razão do alto volume de informações, a análise manual atestou 

ser um método impraticável para examinar os 137 PPCs. Por esse motivo, a Análise 

Automática de Conteúdo (AAC) auxiliou a próxima fase. Os resultados da exploração 

do material, que foi dos meses de agosto a outubro de 2021, serão expostos no 

próximo capítulo. A Figura 6 representa as etapas efetivadas nesta fase. 

Figura 6 – Segunda fase: exploração do material 

 
Fontes: Elaborado pelo autor com base em Bardin (2016) e Bowen (2009) 
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3.3 Terceira fase: análise 

 

A análise é a fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Ela 

tem o papel de examiná-los na intenção de sintetizar a narrativa com informações 

fornecidas pela exploração do material e dar sentido as coisas. Com relação aos 

PPCs, foi essencial explorar os dados a fim de se tornarem apropriados para 

interpretação. Essa fase equivale as etapas de codificar e analisar automaticamente 

o conteúdo dos documentos para interpretar, compor, redigir e discutir os resultados 

(Bardin, 2016; Bowen, 2009). 

Para a AAC foi utilizada a versão 2022 do Linguistic Inquiry and Word Count 

(LIWC, pronuncia-se “Luke”), um software de reconhecimento desenvolvido por Boyd 

et al. (2022), que no decorrer da investigação linguística compara as palavras do 

dicionário interno ou personalizado com as palavras de um determinado texto. Tal 

dicionário, construído por especialistas ou pelo próprio pesquisador, agrupa as 

palavras que têm os mesmos significados ou significados semelhantes de uma 

determinada categoria. Ele é validado por avaliadores de acordo com o significado 

das palavras. Após a comparação, o programa informatizado faz a contagem e produz 

os valores percentuais das palavras de cada categoria encontradas no texto. 

Para isso foi fundamental codificar os textos e os PPCs no intuito de criar e 

personalizar o dicionário de palavras. A codificação refere-se à transformação 

sistemática dos dados por: (a) recorte, que seleciona os textos e os PPCs; (b) 

enumeração, que seleciona as regras de contagem; e (c) classificação, que seleciona 

as categorias. O recorte correspondeu a seleção dos três textos resultantes da 

vertente “especificidades de GMPE” da RSL (Almeida, 2019; Crnkovic & Moretti, 2012; 

Escrivão Filho, 2006); da fundamentação teórica desta dissertação (ver Capítulo 2); e 

dos cinco PPCs do teste piloto com conceito “5” no ENADE 2019. 

Na subetapa de seleção das regras de contagem, os cinco PPCs de 

Engenharia de Produção com conceito “5” foram enumerados de acordo com seis 

grupos, a saber: (i) o PPC aborda as especificidades de GMPE ou não? Se aborda, 

(ii) aborda no ensino; (iii) aborda na pesquisa; (iv) aborda na extensão; (v) aborda 

como conteúdo transversal; ou (vi) aborda em algum outro elemento (qual?). 

Na sequência, conforme os objetivos da dissertação, foi feita a seleção das 

categorias no intuito de classificar as palavras do dicionário personalizado. Então, 
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para analisar como os cursos de graduação em Engenharia de Produção abordam as 

especificidades de GMPE, as categorias “dirigente”, da perspectiva comportamental; 

“organização”, da perspectiva estrutural; e “ambiente”, da perspectiva contextual, 

foram criadas para comportar, cada uma, o seu grupo de palavras. 

Em outros termos, a codificação pontuou e coletou palavras para o dicionário 

com o propósito de guiar a AAC no software LIWC. Durante a coleta, questões teóricas 

de validação da pesquisa foram formuladas como questões empíricas para reflexão, 

como por exemplo: Que palavras estão presentes na literatura sobre as 

especificidades de GMPE que podem incorporar o dicionário personalizado? Como as 

IESs utilizam essas palavras em seus PPCs? Quais informações são geradas pelos 

PPCs a partir das palavras do dicionário? Finalmente, as palavras validam as IESs a 

abordarem as especificidades de GMPE nos PPCs de Engenharia de Produção? Em 

algumas situações, uma mesma palavra foi coletada em duas ou três categorias, pois 

seu significado foi compatível com cada uma delas (duplicatas). Após a codificação, a 

quantidade de palavras coletadas por categoria foram: 132 palavras da categoria 

“dirigente”; 53 de “organização”; e 36 de “ambiente”. 

Na segunda etapa, para AAC foi elaborado o questionário estruturado com as 

instruções para autenticar as palavras (Tabela 1). O dicionário com as 221 palavras 

foi validado por três avaliadores: Avaliador 1 (orientadora), Avaliador 2 (coorientadora) 

e Avaliador 3 (gestor/proprietário de uma MPE). Se a palavra indicasse a categoria, o 

avaliador retornava “1”, caso contrário retornava “0”. Nessa situação, se dois ou mais 

avaliadores não considerassem a correspondência da palavra, a mesma foi excluída. 

As palavras da categoria “dirigente” foram indicadas com o percentual de 88%; da 

categoria “organização” com o percentual de 91%; e da categoria “ambiente” com o 

percentual de 81%. O percentual mínimo estipulado para que cada categoria de 

palavras seja apta a integrar o dicionário personalizado é de 80%; e o número de 

avaliadores deve ser um valor ímpar (Boyd et al., 2022). Depois da validação, 31 

palavras foram excluídas do dicionário. 

Posteriormente foram feitas a configuração para análise no idioma “português 

(Brasil)” e a inserção do dicionário no LIWC com 190 palavras distribuídas entre as 

categorias (arquivo dicionario.dicx). Algumas palavras utilizaram o símbolo asterisco 

(*) que, no programa, significa variação de palavras (por exemplo: empreend* = 

empreender, empreendedor, empreendedorismo, empreendimento etc.). Isso significa 
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que o LIWC considera todas as palavras da variação, sem a necessidade de incluir 

uma por uma no dicionário. Mas, ao verificar a conformidade das palavras, o recurso 

Dictionary Workbench detectou inconsistências em algumas variações e, por causa 

disso, foram acrescentadas mais 85 palavras. Depois da correção, o novo dicionário 

com 275 palavras foi inserido outra vez no software (ver Apêndice B). 

Tabela 1 – Excerto do questionário estruturado 

Especificidades de GMPE em cursos de graduação em Engenharia de Produção 

Prezado(a) avaliador(a), as palavras a seguir serão utilizadas em um software de investigação 
linguística e contagem de palavras, o LIWC. Dirigente-organização-ambiente são os vértices do 
triângulo de dimensões de especificidades de GMPE. Por exemplo, palavras como “liderança”, 
“generalista”, “sistêmico” etc. serão indicadoras de que a categoria “dirigente” é mencionada no PPC 
de Engenharia de Produção de alguma IES. Digite “1” se você achar que a palavra indica a categoria 
e “0” se você achar que ela não indica e deve ser excluída do dicionário. Para a pesquisa documental, 
as três dimensões de criação de estratégias na GMPE serão codificadas. Lembre-se de que existem 
alguns termos técnicos relacionados aos conteúdos da área de engenharia de produção. Se você 
não sabe o que um determinado termo significa, por favor, entre em contato. Liste também todas as 
palavras que poderiam ser incluídas, mas que não estão listadas (coluna Comentário). Obrigado! 

 

 
Avaliador 

1 
Avaliador 

2 
Avaliador 

3 
    

Dirigente 
Include 

(0/1) 
Include 

(0/1) 
Include 

(0/1) 
Total Comentário Lista final  

adaptalidade 0 0 0 0 adapta* adapta*  
administr* 1 1 1 1 administração administração  

     administrad* administrad*  

... ... ... ... ... ... ... 0,88 

Organização 
Include 

(0/1) 
Include 

(0/1) 
Include 

(0/1) 
Total Comentário Lista final  

atores 1 1 1 1 + “Ambiente” atores  
centralizada 1 1 0 1 centraliza* centraliza*  
centralizado 1 1 0 1 centraliza* centraliza*  

... ... ... ... ... ... ... 0,91 

Ambiente 
Include 

(0/1) 
Include 

(0/1) 
Include 

(0/1) 
Total Comentário Lista final  

ambiental 1 1 1 1 - ambiental  
ambiente 1 1 1 1 - ambiente  
cluster 1 1 1 1 - cluster  

... ... ... ... ... ... ... 0,81 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

Imediatamente foram selecionadas as colunas Total Word Count (WC), 

Dictionary Word Count (DIC), Dirigente, Organização e Ambiente para produzir a 

tabela com os resultados da investigação linguística e contagem de palavras. Por 

último foram feitas a importação dos PPCs e a execução do programa informatizado 

(recurso LIWC Analysis). Diante disso, foi gerada automaticamente a tabela com 137 

linhas de resultados, uma para cada PPC (ver Apêndice C). Na AAC os documentos 

não foram segmentados, isto é, cada PPC foi analisado por completo, em sua 

totalidade. 
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Para analisar, interpretar e compor os resultados, na terceira etapa da análise, 

foi utilizado o recurso Contextualizer. Isso quer dizer que o LIWC registrou cada 

palavra do dicionário personalizado (coluna Match) e analisou o seu conjunto de 

dados no intuito de mostrar o contexto em que ela aparece nos PPCs e como se 

relaciona com as demais (análise categorial semântica). Para isso, na aba 

Contextualizer Settings, foi configurado o número de 100 palavras que apareceram 

antes e depois de cada registro do dicionário (colunas Context Left e Context Right, 

nessa ordem). Após a execução do recurso, o software gerou três tabelas, uma para 

cada categoria, a referir: “dirigente”, com 140.791 unidades de contexto, uma para 

toda vez que cada registro apareceu nos PPCs; “organização”, com 189.306 unidades 

de contexto; e “ambiente”, com 157.686 unidades de contexto. 

A Tabela 2 exibe o excerto dos resultados da categoria “organização”. Por 

exemplo, se o pesquisador quis analisar como a unidade de registro “pequena 

empresa” é usada em seu conjunto de dados (unidade de contexto), o 

contextualizador mostrou toda vez que ela ocorreu, bem como as palavras que a 

cercam: “[Disciplina optativa] Empreendedorismo e inovação. [Objetivo] Processo de 

criação e desenvolvimento de uma pequena empresa, desde a fase de concepção e 

identificação da oportunidade de negócio até a fundação e entrada em operação [...]” 

(Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da UENF/Campos dos 

Goytacazes-RJ, grifo meu). Logo, compreender o contexto que a palavra de interesse 

aparece ajudou a analisar, interpretar e compor os resultados da AAC. 

Tabela 2 – Excerto da tabela de resultados do recurso Contextualizer 

Filename Observation Context left Match Context right 

UEA (Manaus) 1 - projeto pedagógico [...] 
UEA (Manaus) 2 projeto [...] tecnologia marilene [...] 

... ... ... ... ... 
UENF (Campos 
dos Goytacazes) 

559 
termodinâmica 
propriedade de [...] 

pequena 
empresa 

desde a fase de 
concepção [...] 

... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

Por fim, foram feitas as etapas de redação e discussão dos resultados, e os 

desfechos delas serão mostrados nos Capítulos 4 e 5, respectivamente. As limitações 

da pesquisa documental e as orientações para análises futuras serão apresentadas 

nas considerações finais. A fase de análise foi realizada no mês de novembro de 2021 

e dos meses de março a agosto de 2022. As Figuras 7 e 8 sintetizam, nessa ordem, 

as etapas realizadas na fase de análise e o panorama geral da pesquisa. 
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Figura 7 – Terceira fase: análise 

 
Fontes: Elaborado pelo autor com base em Bardin (2016) e Bowen (2009) 

 

Figura 8 – Condução da pesquisa documental 

 
Fonte: Adaptado de Bardin (2016)  
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão feitas a descrição e a análise dos resultados. A pesquisa 

documental analisou como os cursos de graduação em Engenharia de Produção 

abordam as especificidades de GMPE em três fases baseadas em Bardin (2016) e 

Bowen (2009): (1) pré-análise; (2) exploração do material; e (3) análise. A pré-análise 

foi a fase de construção da pesquisa e correspondeu às buscas e aos primeiros 

contatos com os PPCs de Engenharia de Produção de IESs públicas e privadas 

brasileiras. Nessa fase foram elaborados o plano de análise com a situação-problema, 

os objetivos e a justificativa. A descrição e a análise desses resultados foram feitas na 

introdução desta dissertação (rever Capítulo 1); e o posicionamento da pesquisa 

correspondeu à vertente “especificidades de GMPE” e suas três dimensões (dirigente, 

organização e ambiente). A seguir, serão apresentadas a descrição e a análise dos 

resultados das fases de exploração do material e análise, nessa ordem. Logo depois, 

esses achados serão discutidos conforme o plano de análise e a literatura estudada. 

 

4.1 Resultados da segunda fase: exploração do material 

 

Na fase de exploração do material, as IESs foram mapeadas e os PPCs foram 

coletados e organizados. Foi feito também o teste piloto com cinco PPCs. Devido ao 

alto volume de informações, nesta seção serão apresentados e analisados somente 

o quantitativo dos dados. Os resultados decompostos estão descritos na ficha 

documental com as informações básicas das IESs e dos cursos (rever Apêndice A). 

Foram organizados 137 PPCs repartidos entre 82 IESs. A maioria dos 

documentos analisados, 57, pertence às instituições localizadas na Região Sudeste 

do Brasil. Isso pode estar associado ao fato dessa Região ser a mais populosa e 

centralizar os principais municípios e atividades econômicas do país (SEBRAE, 2021). 

Quanto aos outros PPCs, 31 pertencem às IESs da Região Nordeste; 29 da Região 

Sul; 11 da Região Norte; e nove da Região Centro-Oeste. O Gráfico 1 exibe a 

quantidade de PPCs de Engenharia de Produção analisados por estados brasileiros, 

em que Minas Gerais tem o maior número, 21 PPCs; e o Distrito Federal e os estados 

do Amapá, Maranhão, Piauí e Rondônia têm o menor número, um PPC cada. Os 

estados do Acre, Mato Grosso, Roraima e Tocantins não tiveram PPCs analisados. 
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Gráfico 1 – Quantidade de PPCs analisados por estados brasileiros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

Em referência a organização acadêmica, 117 PPCs são de Universidades, 14 

de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; cinco de Centros Federais 

de Educação Tecnológica; e apenas um de Instituto (INATEL/Santa Rita do Sapucaí-

MG). Essas organizações dispõem da autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e trabalham o tripé ensino-pesquisa-extensão. Tais 

elementos devem ser trabalhados de maneira integrada pelas IESs para proporcionar 

a teoria e a prática aos discentes e, consequentemente, formar profissionais e 

cidadãos (Brasil, 1988). 

As categorias administrativas das instituições que mais tiveram os conteúdos 

dos PPCs de Engenharia de Produção analisados automaticamente foram a Federal 

e a Estadual, com 89 e 30 PPCs, respectivamente. Ou seja, todos os documentos 

dessas categorias foram analisados. Na categoria Municipal, foram analisados dois 

1 
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PPCs. Vale frisar que do universo de 344 cursos em atividade selecionados e que 

trabalhavam o tripé ensino-pesquisa-extensão, 222 pertenciam às IESs privadas. 

Mesmo assim, apenas seis PPCs de organizações com fins lucrativos e dez sem fins 

lucrativos foram analisados nesta dissertação e isso se deve a dificuldade de acesso 

aos documentos. 

Quanto à modalidade dos cursos, 130 são ofertados presencialmente e apenas 

sete são da Educação a Distância (EaD), a saber: CEFET-RJ/Rio de Janeiro-RJ; 

UFF/Volta Redonda-RJ; UNICRUZ/Cruz Alta-RS; UNIT/Aracaju-SE; UNIVESP/São 

Paulo-SP; UNIVILLE/Joinville-SC; e UNP/Natal-RN. Essa modalidade na engenharia 

de produção ainda é nova no país e muitos cursos ainda não foram analisados diante 

o desempenho dos estudantes, o ENADE (Brasil, 2020). 

Em relação a ênfase, os cursos são oferecidos, em sua maioria, na Plena: 125 

cursos. Ela é a mais popular no Brasil e abrange os conceitos relacionados às dez 

áreas da ABEPRO (2001): (1) engenharia de operações e processos da produção; (2) 

logística; (3) pesquisa operacional; (4) engenharia da qualidade; (5) engenharia do 

produto; (6) engenharia organizacional; (7) engenharia econômica; (8) engenharia do 

trabalho; (9) engenharia da sustentabilidade; e (10) educação em engenharia de 

produção. Os outros cursos foram concebidos para os locais, ambientes e setores da 

economia nos quais suas instituições estão inseridas, e combinam as dez áreas da 

ABEPRO com o setor em questão, a saber: cinco cursos da ênfase Civil (CEFET-

MG/Belo Horizonte-MG, IFCE/Quixadá-CE, UEM/Maringá-PR, UFSC/Florianópolis-

SC e UNEB/Salvador-BA); dois da ênfase Agroindustrial (UEM/Maringá-PR e 

UNESPAR/Campo Mourão-PR); dois da ênfase Mecânica (UFSC/Florianópolis-SC e 

URCA/Juazeiro do Norte-CE); um da ênfase Confecção Industrial (UEM/Maringá-PR); 

um da ênfase Elétrica (UFSC/Florianópolis-SC); e um da ênfase Software 

(UEM/Maringá-PR). 

A maior parte dos PPCs de Engenharia de Produção foi elaborada há pouco 

tempo, entre os anos de 2016 e 2021 (82 cursos). Desses, 20 PPCs foram elaborados 

no ano de 2021 e pertencem aos cursos do IFCE, do INATEL, da UEMG, da UEPA, 

da UFERSA, da UFF, da UNIVAP, da UNIVASF, da UNIVILLE e da USP. Os demais 

foram feitos entre os anos de 2003 e 2015 (55 cursos). De acordo com as informações 

dos sites das IESs selecionadas, os PPCs considerados “antigos” se devem ou porque 

estão em processo de atualização ou porque são os atuais. Ainda assim, tais 
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documentos foram considerados aptos para a análise, uma vez que suas informações 

quando comparadas às atuais são similares, pois todos os documentos contêm a 

concepção e estrutura do curso, os procedimentos de avaliação e os instrumentos 

normativos de apoio baseados nas DCNs de Engenharia (Brasil, 2019) (ou resolução 

anterior) e da ABEPRO (2001). 

No que diz respeito ao ENADE 2019, 30 cursos obtiveram conceito “5”, das 

IESs a saber: CEFET-RJ/Itaguaí-RJ; CEFET-RJ/Rio de Janeiro-RJ; UFC/Russas-CE; 

UFES/Vitória-ES; UFF/Niterói-RJ; UFF/Petrópolis-RJ; UFF/Volta Redonda-RJ; 

UFG/Aparecida de Goiânia-GO; UFJF/Juiz de Fora-MG; UFMG/Belo Horizonte-MG; 

UFPE/Recife-PE; UFPR/Curitiba-PR; UFRGS/Porto Alegre-RS; UFRJ/Macaé-RJ; 

UFRJ/Rio de Janeiro-RJ; UFRN/Natal-RN; UFSC/Florianópolis-SC (ênfases Civil, 

Elétrica e Mecânica); UFSCAR/São Carlos-SP; UFSM/Santa Maria-RS; UFV/Viçosa-

MG; UNB/Brasília-DF; UNESP/Bauru-SP; UNESP/Itapeva-SP; UNICAMP/Limeira-SP; 

UNIFEI/Itajubá-MG; UNIR/Cacoal-RO; UNIVASF/Juazeiro-BA; e UPM/Campinas-SP. 

Dessas IESs, apenas a UPM/Campinas-SP é uma organização privada sem fins 

lucrativos; as demais são públicas federais ou estaduais. Os outros cursos obtiveram 

conceito “4” (40 cursos), conceito “3” (28 cursos), conceito “2” (oito cursos), ou não 

foram avaliados (31 cursos). Vale enfatizar que o processo de ensino-aprendizagem 

entre docentes e discentes durante a graduação é o que mais interfere na formação 

profissional (Silva & Resende, 2017). Logo, qualificar as instituições apenas pelo 

conceito do ENADE 2019 é um tema sensível e que não faz parte desta pesquisa. 

No teste piloto foi realizada a análise manual da abordagem de especificidades 

de GMPE em cinco PPCs com conceito “5” no ENADE 2019, um de cada Região do 

Brasil, a recordar: UNB (Centro-Oeste, Brasília-DF); UFRN (Nordeste, Natal-RN); 

UNIR (Norte, Cacoal-RO); UNESP (Sudeste, Bauru-SP); e UFSM (Sul, Santa Maria-

RS). Essa análise foi constituída mediante a leitura integral dos PPCs e identificação 

das especificidades citadas nos textos da vertente da RSL (Almeida, 2019; Crnkovic 

& Moretti, 2012; Escrivão Filho, 2006) e da fundamentação teórica desta dissertação 

(Capítulo 2). Na intenção de conhecer a estrutura de um PPC, foram feitos os 

fichamentos de cada um dos cinco documentos para destacar os elementos mais 

importantes e dividir os conteúdos em tópicos de fácil acesso ao pesquisador. O 

Quadro 4 retrata os componentes curriculares que abordam as especificidades de 

GMPE no tripé ensino-pesquisa-extensão. 
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Quadro 4 – Resultados da subetapa de teste piloto 

Sigla da 
IES, 

Município 
e Estado 

Ensino Pesquisa Extensão 

UNB, 
Brasília-DF 

Disciplinas de “Introdução 
a atividade empresarial”, 
“Projeto de sistemas de 
produção”, “Projeto de 
graduação” e “Estágio 

supervisionado” 

Iniciação científica com 
projetos em MPEs 

Participações em 
empresas juniores e 

outras atividades 
empreendedoras 

UFRN, 
Natal-RN 

Disciplinas de “Estratégia 
de produção”, 

“Planejamento e gestão de 
processos produtivos”, 

“Projeto integrado 
aplicado”, “Gestão 

ambiental”, “Auditoria de 
sistemas de gestão 

ambiental”, 
“Empreendedorismo e 
liderança”, “Projetos de 

empreendimento” e 
“Avaliação de projetos de 

empreendimento” 

Iniciação científica com 
projetos em MPEs 

Participações em 
empresas juniores e no 
programa integrado de 
tecnologia em gestão 

UNIR, 
Cacoal-RO 

Não aborda Não aborda 
Participações em 
empresas juniores 

UNESP, 
Bauru-SP 

Não aborda Não aborda 
Participações em 
empresas juniores 

UFSM, 
Santa 

Maria-RS 
Não aborda Não aborda 

Participações em 
empresas juniores 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

O teste piloto mostrou que a UNB/Brasília-DF aborda em seu PPC 

especificidades que correspondem a GMPE. Com foco na produção de serviços, o 

curso busca estimular competências transversais por meio de atividades de ensino-

pesquisa-extensão. No ensino, as disciplinas de “Introdução a atividade empresarial”, 

“Projeto de sistemas de produção”, “Projeto de graduação” e “Estágio supervisionado” 

trabalham de forma integrada no intuito de preparar o discente para ação e visão 

sistêmica da MPE. Os conteúdos programáticos das disciplinas podem ser refinados 

com o auxílio da iniciação à pesquisa ou projetos de extensão, comunitários e visitas 

técnicas em empresas de pequeno porte, além da participação em empresas juniores 

e outras atividades empreendedoras. 

A UFRN/Natal-RN também aborda em seu PPC algumas especificidades de 

GMPE. No ensino, disciplinas como “Estratégia de produção”, “Planejamento e gestão 

de processos produtivos”, “Projeto integrado aplicado”, “Gestão ambiental”, “Auditoria 
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de sistemas de gestão ambiental”, “Empreendedorismo e liderança”, “Projetos de 

empreendimento” e “Avaliação de projetos de empreendimento” buscam formar um 

engenheiro de produção com perfil empreendedor. O egresso poderá entender a MPE 

desde a sua concepção, planejamento e controle, até mesmo a sua gestão ambiental. 

Além de estimular a comunicação, o curso procura capacitar o discente para 

ser criativo, trabalhar em equipe, tomar decisões, resolver problemas e adaptar-se ao 

contexto em que a MPE está inserida; e isso pode ser feito por meio de participações 

em empresas juniores. O curso da UFRN/Natal-RN conta também com o programa 

integrado de tecnologia em gestão, que consiste em ações de extensão universitária 

para levar conhecimento técnico às empresas de pequeno porte locais. Para esse fim, 

o programa recorre às participações dos docentes especialistas na área, que orientam 

e assumem as funções de consultores seniores, e dos discentes, que participam nas 

funções de consultores ou assistentes. 

Não foram identificadas especificidades de GMPE nos elementos ensino e 

pesquisa da UNIR/Cacoal-RO, da UNESP/Bauru-SP e da UFSM/Santa Maria-RS. 

Segundo os PPCs dessas instituições, os discentes são preparados para atuarem em 

qualquer porte/tamanho de organização com foco na formação científica, profissional 

e empreendedora. Mas, no elemento extensão, as três instituições incentivam a 

participação dos discentes em empresas juniores para colocarem a teoria em prática 

e estimularem a visão sistêmica da MPE. A próxima seção irá apresentar a descrição 

e a análise dos resultados da terceira fase da pesquisa documental. 

 

4.2 Resultados da terceira fase: análise 

 

Nesta seção, serão apresentadas a análise, a interpretação, a composição e a 

redação dos resultados das etapas de codificação e AAC dos PPCs. A codificação se 

referiu à transformação sistemática dos dados por: (a) recorte; (b) enumeração; e (c) 

classificação. Na subetapa de recorte foram selecionados os três textos resultantes 

da vertente “especificidades de GMPE” da RSL, a fundamentação teórica desta 

dissertação e os cinco PPCs do teste piloto com conceito “5” no ENADE 2019. Esses 

textos e documentos foram codificados para criação e personalização do dicionário 

de palavras que, por sua vez, foi inserido no software LIWC para analisar 

automaticamente o conteúdo dos 137 PPCs. 
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Na subetapa de enumeração foram selecionadas as regras de contagem. 

Conforme os resultados do teste piloto, os cinco PPCs de Engenharia de Produção 

com conceito “5” no ENADE 2019 foram elencados de acordo com seis grupos, a 

recordar: (i) o PPC aborda as especificidades de GMPE ou não? Se aborda: (ii) aborda 

no ensino; (iii) aborda na pesquisa; (iv) aborda na extensão; (v) aborda como conteúdo 

transversal; ou (vi) aborda em algum outro elemento (qual?) (Quadro 5). 

Quadro 5 – Resultados da subetapa de enumeração 

Sigla da 
IES, 

Município 
e Estado 

O PPC aborda as 
especificidades 

de GMPE ou 
não? 

Aborda 
no 

ensino 

Aborda 
na 

pesquisa 

Aborda 
na 

extensão 

Aborda 
como 

conteúdo 
transversal 

Aborda em 
algum 
outro 

elemento 
(qual?) 

UNB, 
Brasília-DF 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

UFRN, 
Natal-RN 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

UNIR, 
Cacoal-RO 

Sim Não Não Sim Não Não 

UNESP, 
Bauru-SP 

Sim Não Não Sim Não Não 

UFSM, 
Santa 

Maria-RS 
Sim Não Não Sim Não Não 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

Depois, na subetapa de classificação, foram selecionadas as categorias 

“dirigente”, “organização” e “ambiente” para classificarem as palavras do dicionário 

personalizado (rever Apêndice B). A Figura 9 apresenta algumas dessas palavras que 

foram retiradas dos três textos resultantes da vertente “especificidades de GMPE” da 

RSL, da fundamentação teórica desta dissertação e dos cinco PPCs do teste piloto. 

Por exemplo, as palavras “aprender a fazer”, “dominar o processo produtivo”, “dominar 

o saber fazer”, “empirismo”, “individualista”, “informalidade” etc. são indicadoras que 

a categoria “dirigente” foi mencionada no PPC de alguma IES. 

O mapa mental sistematiza o propósito da GMPE que é entender as especifici-

dades e o modo de criação de estratégias (Almeida, 2019; Crnkovic & Moretti, 2012; 

Escrivão Filho, 2006). Isso quer dizer que o dirigente (ou gestor/proprietário) define a 

estratégia para alcançar o objetivo a partir da integração e coordenação das especifici-

dades. Essa definição pode ser amparada pelo entendimento comportamental (liderar 

e motivar) ou racional (planejar e controlar) do dirigente (Guerrini et al., 2016). Assim, 

a estratégia deve ser criada a partir do ambiente no qual a MPE está inserida, uma 

vez que organização e ambiente são inseparáveis (Terence, 2008).
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Figura 9 – Mapa mental de criação e personalização do dicionário de palavras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados
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Em seguida, na etapa de AAC, depois da inserção do dicionário personalizado 

no LIWC, foi feita a importação dos 137 PPCs. O Gráfico 2, concebido pelo recurso 

Word Frequencies, representa a nuvem com as 50 palavras do dicionário que mais 

sobressaíram nos PPCs. Quanto mais destaque a palavra recebeu na sua 

representação, mais ela foi utilizada (por exemplo: empresa* = 18.275 vezes); e vice-

versa (por exemplo: microempresa* = 16 vezes). As palavras truncadas1 utilizaram a 

variação de palavras (por exemplo: indust* = indústria, industrial etc.). 

Gráfico 2 – Nuvem de palavras do dicionário que mais sobressaíram nos PPCs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

                                                           
1 Sinônimos da palavra “truncada”: Cortada, inacabada, incompleta etc. 
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Na sequência, para produzir a tabela com os resultados da investigação 

linguística e contagem de palavras, foi feita a seleção das seguintes colunas no LIWC: 

WC, que é a contagem total de palavras no PPC; DIC, que é a porcentagem de 

palavras do dicionário no PPC;  Dirigente, que é a porcentagem de palavras do 

dicionário na categoria “dirigente”; Organização, que é a porcentagem de palavras do 

dicionário na categoria “organização”; e Ambiente, que é a porcentagem de palavras 

do dicionário na categoria “ambiente”. 

Após a execução do recurso LIWC Analysis, a tabela com 137 linhas de dados, 

uma para cada PPC, foi criada automaticamente (ver excerto na Tabela 3 ou completa 

no Apêndice C). Vale recordar que na AAC os documentos não foram segmentados, 

ou seja, cada PPC foi analisado na íntegra e em uma parte (coluna Segment). Isso 

quer dizer que o programa comparou as 275 palavras do dicionário personalizado com 

as 4.990.847 palavras dos PPCs, o que equivale a aproximadamente 36.430 palavras 

por documento. Assim, foram contados 319.653 registros na amostra de 137 PPCs. 

O LIWC é capaz de ler textos contidos em arquivos com a extensão “.pdf”. 

Contudo, as palavras incluídas nas imagens não são examinadas pelo programa. Ao 

explorar os resultados da tabela, foi constatada a discrepância na contagem total de 

palavras nos PPCs de Engenharia de Produção da URCA/Juazeiro do Norte-CE (237 

palavras), da UFCG/Campina Grande-PB (905 palavras), da UEM/Goioerê-PR (1.222 

palavras) e da UFBA/Salvador-BA (2.893 palavras) em relação aos demais (ver realce 

do texto na Tabela 3). Os documentos citados contêm partes digitalizadas, motivo 

esse que resultou na disparidade dos números. Por essa razão, os quatro PPCs não 

serão contextualizados nas próximas subseções. 

Tabela 3 – Excerto da tabela de resultados da investigação linguística e contagem 
de palavras 

Filename Segment WC DIC Dirigente Organização Ambiente 

UEA (Manaus) 1 15835 6,24% 3,26% 3,78% 3,37% 
UEAP (Macapá) 1 34247 7,41% 3,78% 5,77% 4,6% 
UEM (Goioerê) 1 1222 7,36% 3,36% 6,22% 5,32% 

... ... ... ... ... ... ... 
URCA (Juazeiro 
do Norte) 

1 237 20,68% 13,92% 10,97% 8,86% 

... ... ... ... ... ... ... 
UFBA (Salvador) 1 2893 5,22% 1,83% 4,25% 3,8% 

... ... ... ... ... ... ... 
UFCG (Campina 
Grande) 

1 905 9,83% 5,3% 6,96% 5,86% 

... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 
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Ao analisar os outros resultados da tabela, foi observada a semelhança entre 

as porcentagens das colunas DIC, Dirigente, Organização e Ambiente. Não houve 

uma discrepância expressiva a partir da décima posição e isso se deve a homogenei-

dade dos conteúdos dos PPCs quando comparados uns aos outros. Devido ao alto 

volume de informações, serão apresentados ao longo da descrição apenas os 

resultados das dez IESs que mais se destacaram em cada categoria. Esse critério de 

comparação permite legitimar o ranking de dados (Bowen, 2009). Assim, nas próximas 

subseções, a tabela de resultados gerada pelo LIWC será dividida em outras quatro 

tabelas, com dez IESs cada, classificadas na ordem decrescente de porcentagem, a 

saber: maiores porcentagens de palavras do dicionário nos PPCs (Tabela 4) e nas 

categorias “dirigente” (Tabela 5), “organização” (Tabela 6) e “ambiente” (Tabela 7). 

A Tabela 4 representa os resultados das dez IESs com as maiores 

porcentagens de palavras do dicionário nos PPCs. Observa-se que 11,63% das 

palavras do PPC de Engenharia de Produção da UEM/Maringá-PR são das três 

categorias de especificidades de GMPE, o que retrata aproximadamente 1.052 do 

total de 9.047 palavras. Na sequência da listagem, a USP/São Paulo-SP tem 10,12%; 

a UNP/Natal-RN tem 9,98%; a UNIVÁS/Pouso Alegre-MG tem 9,36%; a USP/Lorena-

SP tem 9%; a UFPB/João Pessoa-PB tem 8,94%; a UFRJ/Rio de Janeiro-RJ tem 

8,82%; a UFPA/Abaetetuba-PA tem 8,81%; o IFSC/Caçador-SC tem 8,8%; e a 

UNB/Brasília-DF tem 8,4%. Embora o IFSC/Caçador-SC detenha a maior contagem 

aproximada de palavras no PPC, o que importa para a análise é a frequência relativa 

(%) em que elas aparecem nos documentos. 

Tabela 4 – Resultados das dez IESs com as maiores porcentagens de palavras do 
dicionário nos PPCs 

 WC DIC  

Sigla da IES, Município e 
Estado 

Contagem total de 
palavras 

Porcentagem de 
palavras do 

dicionário no PPC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no PPC 

UEM, Maringá-PR 9047 11,63% 1052 
USP, São Paulo-SP 9215 10,12% 932 
UNP, Natal-RN 5132 9,98% 512 
UNIVÁS, Pouso Alegre-MG 15955 9,36% 1493 
USP, Lorena-SP 6135 9% 552 
UFPB, João Pessoa-PB 15053 8,94% 1345 
UFRJ, Rio de Janeiro-RJ 12783 8,82% 1127 
UFPA, Abaetetuba-PA 19091 8,81% 1681 
IFSC, Caçador-SC 48389 8,8% 4258 
UNB, Brasília-DF 24340 8,4% 2044 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 
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Na análise categorial semântica, o recurso Contextualizer do LIWC auxiliou a 

análise dos resultados conforme o significado dos códigos. A seguir, depois de cada 

tabela, serão contextualizados, analisados e interpretados os resultados alusivos à 

cada uma das três categorias: “dirigente”, “organização” e “ambiente”. Com isso, toda 

vez que uma das 50 palavras do dicionário que mais sobressaíram nos PPCs ocorrer 

(rever Gráfico 2), ela será sublinhada na unidade de contexto de cada um dos dez 

documentos do ranking de IESs em questão. E para melhor compreensão, também 

será informado em qual dos componentes do PPC o excerto que aborda as 

especificidades de GMPE está situado: concepção do curso, estrutura do curso, 

procedimentos de avaliação ou instrumentos normativos de apoio. 

 

4.2.1 Resultados da categoria “dirigente” 

 

Nesta subseção serão apresentados e analisados os resultados da categoria 

“dirigente”. Na Tabela 5, observa-se que 5,92% das palavras do PPC de Engenharia 

de Produção da USP/Lorena-SP são relativas às especificidades de GMPE dessa 

categoria, o que representa aproximadamente 363 das 6.135 palavras. Na sequência 

da listagem, a USP/São Paulo-SP tem 5,51%; a UEM/Maringá-PR tem 4,96%; a 

UNP/Natal-RN tem 4,56%; o IFSC/Caçador-SC tem 4,38%; a UFPB/João Pessoa-PB 

tem 4,32%; o CEFET-RJ/Rio de Janeiro-RJ tem 4,24%; a UFERSA/Mossoró-RN tem 

4,2%; a UFF/Petrópolis-RJ tem 4,14%; e a UFPA/Abaetetuba-PA tem 3,99%. 

Tabela 5 – Resultados das dez IESs com as maiores porcentagens de palavras do 
dicionário na categoria “dirigente” 

 WC Dirigente  

Sigla da IES, Município e 
Estado 

Contagem total de 
palavras 

Porcentagem de 
palavras do 

dicionário na 
categoria 
“dirigente” 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

USP, Lorena-SP 6135 5,92% 363 
USP, São Paulo-SP 9215 5,51% 507 
UEM, Maringá-PR 9047 4,96% 448 
UNP, Natal-RN 5132 4,56% 234 
IFSC, Caçador-SC 48389 4,38% 2119 
UFPB, João Pessoa-PB 15053 4,32% 650 
CEFET-RJ, Rio de Janeiro-RJ 30794 4,24% 1305 
UFERSA, Mossoró-RN 36630 4,2% 1538 
UFF, Petrópolis-RJ 9219 4,14% 381 
UFPA, Abaetetuba-PA 19091 3,99% 761 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 



64 

 

Para analisar os dados, a partir das palavras do dicionário personalizado, o 

recurso Contextualizer captou unidades de contexto relativas à abordagem 

comportamental e interna a MPE (categoria “dirigente”). Os excertos a seguir são 

alusivos ao conceito de liderança que engloba processos intelectuais, racionais e 

visionários do dirigente da MPE, particularmente no seu papel estrategista (Escrivão 

Filho, 2006; Mintzberg et al., 2014; Terence, 2008). Nas concepções dos cursos, o 

recurso identificou especificidades associadas às competências e habilidades que 

poderão ser adquiridas pelo discente durante a graduação, como: 

[Ser] um profissional generalista com sólida formação científica e profissional 

que o capacite a identificar, formular e solucionar problemas ligados às 

atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de 

produção de bens e/ou serviços, considerando seus aspectos humanos, 

econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanista em atendimento 

às demandas da sociedade (Concepção do curso, PPC de Engenharia de 

Produção da USP/Lorena-SP, grifo meu); 

[Ter] [...] visão integrada dos sistemas de produção, materiais e imateriais, com 

postura crítica e criativa, preparados para gerar novos modelos, sistemas e 

empreendimentos, imprescindíveis a uma realidade em constante evolução [...] 

(Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da USP/São Paulo-

SP, grifo meu); 

Ter visão crítica de ordem de grandeza na solução e interpretação de 

resultados de engenharia; ter capacidade de liderança para trabalhar em 

equipe; ter iniciativa e criatividade para tomada de decisões; ter visão clara do 

papel de cliente, produtor, fornecedor e consumidor [...] (Concepção do curso, 

PPC de Engenharia de Produção da USP/São Paulo-SP, grifo meu); e 

[Ter] visão que alie o conhecimento da realidade industrial a uma base técnica, 

que lhe permita propor criticamente soluções, através da criação e/ou 

desenvolvimento de novas técnicas ou sistemas organizacionais, compatíveis 

com o atual estágio de inserção do país na dinâmica da economia 

contemporânea (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

UFPB/João Pessoa-PB, grifo meu). 
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Apesar desses excertos não fazerem uma referência direta à GMPE, tais 

competências e habilidades abordam algumas especificidades da dimensão dirigente, 

pois a formação polivalente concebe o engenheiro de produção com perfil generalista 

e visão sistêmica dos sistemas de produção (Mello et al., 2017). Porém, vale relembrar 

que as ações e interações dentro e fora das organizações não podem ser 

estabelecidas somente ao universo das grandes empresas (Crnkovic & Moretti, 2012). 

Para o egresso atuar também na MPE, o curso deve ser capaz de: 

Estimular o senso crítico, criativo e empreendedor, bem como a consciência 

social, preparando os estudantes para identificação e análise de problemas, 

restrições e oportunidades e para seleção, desenvolvimento e aplicação de 

soluções no exercício profissional (Concepção do curso, PPC de Engenharia 

de Produção da UFF/Petrópolis-RJ, grifo meu); 

Usar da postura empreendedora para desenvolver alternativas viáveis de 

resolução de problemas que exijam soluções inovadoras (Concepção do curso, 

PPC de Engenharia de Produção da UFERSA/Mossoró-RN, grifo meu); e 

Liderar esforços para a busca de soluções inovadoras para desafios de 

processos, produtos ou organizações (Concepção do curso, PPC de 

Engenharia de Produção da USP/Lorena-SP, grifo meu). 

Observa-se que as palavras sublinhadas são relativas às competências e 

habilidades esperadas do egresso de “estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e 

utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora” (Brasil, 2019, p. 

1) e “iniciativa empreendedora” (ABEPRO, 2001, p. 4). Além dessas competências e 

habilidades, o dirigente da empresa de pequeno porte deve 

[...] [criar e manter] a flexibilidade para perceber e implementar as mudanças 

necessárias no campo tecnológico e de gestão acompanhando a velocidade 

das mudanças no mundo atual, onde a obsolescência (inclusive pessoal) é 

extremamente acelerada (Concepção do curso, PPC de Engenharia de 

Produção da UFPA/Abaetetuba-PA, grifo meu). 

[...] Para [isso], é necessário que o profissional conheça o produto e seu proces-

so de produção, devendo estar apto a integrar os conhecimentos tecnológicos 
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aos de gestão e administração na concepção de sistemas produtivos 

(Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção Agroindustrial, Civil, 

Confecção Industrial e Software da UEM/Maringá, grifo meu). 

Nas estruturas dos cursos, o Contextualizer identificou unidades de contexto 

da categoria “dirigente” em disciplinas associadas ao empreendedorismo e 

especificidades de GMPE, a saber: 

[Disciplina obrigatória] Administração e empreendedorismo. [...] [Ementa] As 

organizações. A administração e suas funções. Liderança. O empreendedor e 

a atividade empreendedora. Tipos de empreendedorismo. Plano de negócios. 

Aspectos e formalidades legais na constituição da empresa. O planejamento 

estratégico do negócio (Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção 

da UFERSA/Mossoró-RN, grifo meu); 

[Disciplina optativa] Engenharia de produção na pequena e média empresa. [...] 

[Ementa] Reflexões sobre as MPEs: visão do negócio, conhecimento do cliente, 

empresas familiares, tecnologia, controle informal, impostos, captação de 

recursos, estatísticas. As MPEs no contexto nacional. Mudanças e 

transformações empresariais que afetam as MPEs. Formalização do negócio. 

Decisões de níveis estratégico e operacional das MPEs. Indicadores de gestão: 

indicadores de desempenho global e de qualidade, comparação com a 

concorrência. Informatização nas MPEs (Estrutura do curso, PPC de 

Engenharia de Produção do IFSC/Caçador-SC, grifo meu); e 

[Módulo] Gestão estratégica da produção e inovação. [Objetivo] Possui duas 

disciplinas de caráter integrativo: uma relacionada à aplicação do conhecimento 

de engenharia de produção à realidade brasileira e outra na qual os alunos 

devem aplicar os mesmos conhecimentos no desenvolvimento de uma 

empresa nascente. Com isso espera-se que o aluno esteja preparado para 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país [...] (Estrutura do 

curso, PPC de Engenharia de Produção da USP/São Paulo-SP, grifo meu). 

Observa-se que os componentes curriculares dessas disciplinas abordam 

conteúdos que amparam o dirigente a gerir sua organização, como por exemplo, o 
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plano de negócios; os aspectos e formalidades legais na constituição da MPE; as 

empresas familiares; o planejamento estratégico; e as mudanças e transformações 

empresariais que afetam a GMPE. Isso quer dizer que apesar do dirigente trabalhar 

de maneira centralizada, ele tem o papel estrategista e é próximo aos seus 

colaboradores (Leone, 1999; Leone & Leone, 2012; Martins et al., 2017); e a falta de 

treinamento adequado desses atores internos, poderá colapsar e encerrar as 

atividades da organização no decorrer dos anos (SEBRAE, 2014). 

Vale recapitular que os PPCs analisados nesta dissertação são de IESs que 

praticam o tripé ensino-pesquisa-extensão. Além das unidades de contexto do 

elemento ensino, o recurso contextualizou excertos nos procedimentos de avaliação 

dos cursos e que abordam conteúdos de pesquisa e extensão, a saber: atividades de 

iniciação à pesquisa, entidades estudantis, empresas juniores, incubadores e 

ecossistemas empresariais. 

[O CEFET-RJ/Rio de Janeiro-RJ tem] a pesquisa como princípio formador. [...] 

A iniciação científica deve contribuir para o desenvolvimento de formas de 

pensamento que assegurem a sua clareza e o seu poder crítico, construtivo e 

independente. Ela deve levar o aluno não só a observar a realidade, mas 

também a dialogar e a agir sobre ela através dos procedimentos que 

caracterizam o trabalho científico [...], contribuindo para a formação básica, 

para o espírito empreendedor e crítico do aluno (Procedimentos de avaliação, 

PPC de Engenharia de Produção EaD do CEFET-RJ/Rio de Janeiro-RJ, grifo 

meu). 

[A USP/Lorena-SP] possui forte engajamento dos alunos nas suas entidades 

estudantis, e o curso de Engenharia de Produção estimula a participação de 

seus alunos desde o início do curso a se engajarem em uma entidade 

estudantil, pois as mesmas são valiosas fontes de desenvolvimento de 

competências técnicas e transversais. Várias são as entidades estudantis na 

[instituição], tais como as entidades de apoio aos alunos (centro acadêmico), 

de consultoria (empresa júnior) e de apoio ao empreendedorismo 

(Procedimentos de avaliação, PPC de Engenharia de Produção da 

USP/Lorena-SP, grifo meu). 
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[A UNP/Natal-RN apoia] o desenvolvimento de novos negócios/produtos/ 

serviços por meio de ações [...], competições [...], orientação para entrada em 

incubadoras de empresas do ecossistema regional e [...] movimento empresa 

júnior; [e estimula] a criação de empresas de prestação de serviços na área 

industrial, nos seus diversos segmentos, apostando na tecnologia agregada 

aos produtos e no domínio do conhecimento (Procedimentos de avaliação, PPC 

de Engenharia de Produção Presencial e EaD da UNP/Natal-RN, grifo meu). 

Esses conteúdos programáticos são fundamentais para que o discente coloque 

em prática a teoria aprendida na sala de aula, uma vez que o perfil empreendedor 

pode ser desenvolvido durante a graduação e no decorrer da carreira (Delgado et al., 

2018). Entretanto, conforme enfatizado na fundamentação teórica desta dissertação, 

para que a GMPE seja efetiva, é preciso identificar, integrar e coordenar as suas 

especificidades no processo de criação de estratégias. 

No ranking das dez IESs não foram constatadas especificidades da categoria 

“dirigente” nos instrumentos normativos de apoio dos PPCs. Observa-se, então, que 

as DCNs de Engenharia (Brasil, 2019) e da ABEPRO (2001) contextualizadas nessa 

categoria são importantes para auxiliarem a organização, o desenvolvimento e a 

avaliação dos cursos. Mas, por serem abrangentes e amplas, não abordam a GMPE 

em suas mais variadas especificidades; por consequência, os PPCs elaborados a 

partir delas também podem não abordar. Para entender melhor essa evidência, a 

seguir serão exibidos e analisados os resultados da categoria “organização”. 

 

4.2.2 Resultados da categoria “organização” 

 

Nesta subseção serão apresentados e analisados os resultados da categoria 

“organização”. Na Tabela 6, observa-se que 9,24% das palavras do PPC de 

Engenharia de Produção da UEM/Maringá-PR são relativas às especificidades de 

GMPE dessa categoria, o que representa aproximadamente 835 das 9.047 palavras. 

Na sequência da listagem, a UNP/Natal-RN tem 7,25%; a USP/São Paulo-SP tem 

7,23%; e a UNIVÁS/Pouso Alegre-MG tem 7,18%; a UFRJ/Rio de Janeiro-RJ tem 

6,83%; a UNB/Brasília-DF tem 6,77%; a UFPB/João Pessoa-PB tem 6,59%; e a 

UFPA/Abaetetuba-PA tem 6,26%; a UFS/São Cristóvão-SE tem 5,95%; e a 

UNIRIO/Rio de Janeiro-RJ tem 5,79%. 
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Tabela 6 – Resultados das dez IESs com as maiores porcentagens de palavras do 
dicionário na categoria “organização” 

 WC Organização  

Sigla da IES, Município e 
Estado 

Contagem total de 
palavras 

Porcentagem de 
palavras do 

dicionário na 
categoria 

“organização” 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

UEM, Maringá-PR 9047 9,24% 835 
UNP, Natal-RN 5132 7,25% 372 
USP, São Paulo-SP 9215 7,23% 666 
UNIVÁS, Pouso Alegre-MG 15955 7,18% 1145 
UFRJ, Rio de Janeiro-RJ 12783 6,83% 873 
UNB, Brasília-DF 24340 6,77% 1647 
UFPB, João Pessoa-PB 15053 6,59% 991 
UFPA, Abaetetuba-PA 19091 6,26% 1195 
UFS, São Cristóvão-SE 23105 5,95% 1374 
UNIRIO, Rio de Janeiro-RJ 24705 5,79% 1430 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

A partir das palavras do dicionário personalizado, para analisar os dados, o 

recurso Contextualizer captou unidades de contexto relativas à abordagem estrutural 

e interna à MPE (categoria “organização”). Os excertos a seguir são alusivos à 

estruturação de recursos e competências que compreende o campo da ação coletiva 

e abrange o planejamento organizacional, cultural, de aprendizado e de poder 

mediante a interação humana dentro da empresa de pequeno porte (Escrivão Filho, 

2006; Mintzberg et al., 2014; Terence, 2008). Na concepção, o curso de Engenharia 

de Produção deve: 

[...] acompanhar [as] mudanças, e tentar estar à frente das mesmas quando 

possível. Por outro lado, não se pode esquecer que no Brasil convivem lado a 

lado o primeiro mundo avançado tecnologicamente e economicamente e o 

subdesenvolvimento. Deste modo, o curso não pode deixar de considerar esta 

realidade, através de disciplinas que deem ao aluno esta perspectiva. Também, 

o curso deve permitir aos alunos atuarem em pequenas empresas, em órgãos 

governamentais e não-governamentais [...] (Concepção do curso, PPC de 

Engenharia de Produção da UFRJ/Rio de Janeiro-RJ, grifo meu). 

Outras especificidades que podem referir a “organização” na GMPE foram 

identificadas nas concepções dos cursos, como: 



70 

 

[O dirigente deve] ser capaz de prever a evolução dos cenários produtivos 

industriais, percebendo a interação entre as organizações e os seus impactos 

sobre a competitividade (Concepção do curso, PPC de Engenharia de 

Produção da UFPA/Abaetetuba-PA, grifo meu); e 

[O dirigente deve] compreender a inter-relação dos sistemas de produção com 

o meio ambiente, tanto no que se refere à utilização de recursos escassos 

quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de 

sustentabilidade (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

UNIVÁS/Pouso Alegre-MG, grifo meu). 

Essas características são significativas para as relações sociais internas (de 

dirigente para funcionários e vice-versa) e externas (de dirigente para stakeholders e 

vice-versa) no cotidiano das MPEs. Contudo, especificidades como a estratégia 

intuitiva e pouco formalizada (Leone, 1999; Leone & Leone, 2012; Martins et al., 2017); 

as normas e regras não escritas; o sistema de comunicação pouco estabelecido; a 

estrutura simples com um nível hierárquico ou nenhum (Oliveira & Escrivão Filho, 

2009, 2011; Oliveira et al., 2015), dentre outras, são importantes para serem 

abordadas nas concepções e estruturas dos cursos. O Contextualizer até identificou 

unidades de contexto relativas às disciplinas que abordam o empreendedorismo e as 

especificidades de GMPE, mas a maioria é optativa, a saber: 

[Disciplina optativa] Introdução a atividade empresarial. [Objetivo] O objetivo da 

disciplina é preparar o futuro profissional para a ação. Desta forma, o ensino 

deverá realizar-se, inicialmente, pela transmissão aos alunos de uma base 

conceitual, sempre indispensável, mas não poderá de forma alguma, se limitar 

a isso. O treinamento será feito com máximo de ação. Assim, a metodologia de 

ensino deverá incluir a elaboração de projeto, incluído o levantamento de 

informações; visitas, tomadas de depoimentos e estudo de casos e de 

bibliografias sempre complementados por análise crítica; jogos e simulações. 

De qualquer modo sempre será necessário que [na] introdução [da] atividade 

empresarial o aluno adquira uma visão sistêmica do empreendimento 

(Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da UNB/Brasília-DF, grifo 

meu); 
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[Disciplina optativa] Empreendedorismo. [Ementa] Natureza de pequena 

empresa. Empreendedorismo. Estratégia. Marketing. Avaliação de fatores 

influenciadores na escolha de um negócio. Planejamento do negócio. 

Viabilidade financeira de um negócio. Regularização do negócio (Estrutura do 

curso, PPC de Engenharia de Produção da UNIRIO/Rio de Janeiro-RJ, grifo 

meu); 

[Disciplina optativa] Empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. 

[Ementa] Classificações e especificidades de Micro, Pequenas e Médias 

Empresas. Empreendedorismo. Elaboração de plano de negócio. Gestão 

profissional em [MPEs]. Arranjos institucionais facilitadores do desenvolvimento 

tecnológico. Programas e políticas públicas para promover o desempenho 

competitivo e inovador das [MPEs]. [...] [Objetivo] Capacitar o aluno a 

compreender as especificidades das [MPEs]. Fornecer suporte para 

desenvolver o comportamento empreendedor no aluno (Estrutura do curso, 

PPC de Engenharia de Produção Agroindustrial, Civil, Confecção Industrial e 

Software da UEM/Maringá, grifo meu); 

[Disciplina optativa] Engenharia de produção na pequena e média empresa. [...] 

[Ementa] A estrutura organizacional da pequena e média empresa. 

Características de gestão da pequena e média empresa. Importância da 

pequena e média empresa no sistema econômico. Métodos e técnicas da 

engenharia de produção aplicados à pequena e média empresa (Estrutura do 

curso, PPC de Engenharia de Produção da UFPB/João Pessoa-PB, grifo meu); 

e 

[Disciplina optativa] Gestão por processo e desempenho organizacional. 

[Ementa] Conceitos de processos. Gestão do desempenho organizacional. 

Mapeamento de processos. Técnicas de modelagem de processos. Projeto do 

sistema de indicadores de desempenho. Prática de medição de desempenho 

em [MPEs]. [...] [Objetivo] Desenvolver habilidades e competências para 

mapear, projetar, avaliar e melhorar os processos organizacionais [...] 

(Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção Agroindustrial, Civil, 

Confecção Industrial e Software da UEM/Maringá, grifo meu). 
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Apenas alguns cursos dispõem a disciplina de Empreendedorismo na matriz 

curricular e, quando têm, não aprofundam a GMPE, são optativas e pouco procuradas 

pelos discentes (Crnkovic & Moretti, 2012). Ainda por cima, parte das IESs brasileiras 

também não possui uma estrutura que apoia a jornada completa do empreendedor, 

pois, na maioria das vezes, não há o estímulo à inovação. Como efeito, o 

empreendedorismo pode não ser prioridade dos discentes (Bianchi, 2019). Isso leva 

a crer que se empreender não é prioridade, perceber a interação entre as 

organizações de diferentes portes e tamanhos pode também não ser. Apesar disso, o 

recurso contextualizou algumas disciplinas obrigatórias ou similares nos PPCs, como: 

[Disciplina obrigatória] Empreendedorismo inovador. [Ementa] O fenômeno do 

empreendedorismo. Características e comportamento do empreendedor. 

Fontes de informação tecnológica e de mercado para as MPEs. Estudos das 

experiências nacionais e internacionais de incubação de empresas de base 

tecnológica e de parques tecnológicos. Sistemas nacional, regional e local de 

apoio e financiamento das inovações em [...] MPEs. A lei de inovação e os 

incentivos aos empreendimentos. Ambiente inovador local (Estrutura do curso, 

PPC de Engenharia de Produção da UFS/São Cristóvão-SE, grifo meu); 

[Disciplina obrigatória] Gestão das organizações. [Ementa] A disciplina discute 

a evolução das teorias da administração em suas passagens históricas até a 

administração contemporânea, detalhando as dimensões da gestão e o papel 

do indivíduo. Estuda os princípios da economia, estruturas de mercado e 

políticas econômicas. Apresenta a legislação ambiental, no contexto da 

viabilidade de empreendimentos e seus impactos ambientais (Estrutura do 

curso, PPC de Engenharia de Produção Presencial e EaD da UNP/Natal-RN, 

grifo meu); e 

[Disciplina obrigatória] [Trabalho de conclusão de curso] [Objetivo] [...] Consiste 

em identificar um problema real na empresa ou organização onde o estudante 

está estagiando, com supervisão de professores [do departamento], analisar e 

implantar soluções viáveis, dentro das competências adquiridas durante o 

curso de graduação (Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

USP/São Paulo-SP, grifo meu). 
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No ranking das dez IESs não foram constatadas especificidades da categoria 

“organização” nos procedimentos de avaliação e nos instrumentos normativos de 

apoio dos PPCs. Observa-se, então, que as especificidades organizacionais das 

MPEs são pouco retratadas nas unidades de contexto aqui descritas. Esses 

conteúdos programáticos são até importantes para discutir a temática nas salas de 

aulas, porém, o atual ambiente vem transformando a gestão das organizações e a 

formação de seus gestores também (Crnkovic & Moretti, 2012). Vale recordar que, de 

acordo com Terence (2008), organização e ambiente são inseparáveis. Em vista 

disso, os resultados da categoria “ambiente” serão contextualizados e analisados na 

próxima subseção. 

 

4.2.3 Resultados da categoria “ambiente” 

 

Nesta subseção serão apresentados e analisados os resultados da categoria 

“ambiente”. Na Tabela 7, observa-se que 6,81% das palavras do PPC de Engenharia 

de Produção da UEM/Maringá-PR são relativas às especificidades de GMPE dessa 

categoria, o que representa aproximadamente 616 das 9.047 palavras. Na sequência 

da listagem, a USP/São Paulo tem 6,49%; a UNIVÁS/Pouso Alegre-MG tem 6,1%; a 

UFRJ/Rio de Janeiro-RJ tem 5,62%; a UNP/Natal-RN tem 5,59%; a UFPA/Abaete-

tuba-PA tem 5,54%; a UNB/Brasília-DF tem 5,47%; a UFPB/João Pessoa-PB tem 

5,21%; a UTFPR/Ponta Grossa-PR tem 5,05%; e a UFERSA/Mossoró-RN tem 4,98%. 

Tabela 7 – Resultados das dez IESs com as maiores porcentagens de palavras do 
dicionário na categoria “ambiente” 

 WC Ambiente  

Sigla da IES, Município e 
Estado 

Contagem total de 
palavras 

Porcentagem de 
palavras do 

dicionário na 
categoria 
“ambiente” 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UEM, Maringá-PR 9047 6,81% 616 
USP, São Paulo-SP 9215 6,49% 598 
UNIVÁS, Pouso Alegre-MG 15955 6,1% 973 
UFRJ, Rio de Janeiro-RJ 12783 5,62% 718 
UNP, Natal-RN 5132 5,59% 286 
UFPA, Abaetetuba-PA 19091 5,54% 1057 
UNB, Brasília-DF 24340 5,47% 1331 
UFPB, João Pessoa-PB 15053 5,21% 784 
UTFPR, Ponta Grossa-PR 22506 5,05% 1136 
UFERSA, Mossoró-RN 36630 4,98% 1824 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 
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Para analisar os dados, a partir das palavras do dicionário personalizado, o 

recurso Contextualizer captou unidades de contexto relativas à abordagem contextual 

e externa à MPE (categoria “ambiente”). Os excertos a seguir são alusivos às 

oportunidades e forças competitivas que incluem processos de análise de posição no 

ramo de atividade, de adaptação da empresa ao ambiente e da interação com as 

outras organizações (Escrivão Filho, 2006; Mintzberg et al., 2014; Terence, 2008). Nas 

concepções dos cursos, o recurso identificou especificidades associadas as relações 

sociais externas às organizações. As inter-relações ocorrem entre os discentes, as 

IESs e a sociedade, sejam com grupos de pessoas, sejam com outras organizações, 

sejam com os ambientes onde estão inseridos, a saber: 

[O discente deve] inserir-se na sociedade e no debate social através de 

atividades de extensão, sejam cursos, projetos, consultorias, pareceres 

técnicos especializados; atuando em consonância com valores éticos, 

responsabilidade e ação social, econômica e ambiental (Concepção do curso, 

PPC de Engenharia de Produção da USP/São Paulo-SP, grifo meu); 

[A IES deve] repassar para a comunidade e empresas os métodos e processos 

produtivos desenvolvidos no curso; oportunizar a realização de estágio 

supervisionado em empresas da região, do estado e fora dele, através de 

parcerias e convênios (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção 

da UFPA/Abaetetuba-PA, grifo meu); e 

O intercâmbio entre [Universidade] e empresas da região [...] representa uma 

oportunidade de cooperação entre as partes [...]. A cooperação é muito bem-

vinda e contribui para Universidade avançar na concretização de suas metas 

junto à comunidade e principalmente na qualidade da educação e da formação 

profissional (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

UNIVÁS/Pouso Alegre-MG, grifo meu). 

Observa-se nos excertos que, a partir da relação mútua entre esses atores, o 

futuro engenheiro de produção poderá se conscientizar – ou conscientizar os 

dirigentes – da importância de entender as especificidades de GMPE. Mas para isso, 

como mostrado em um dos PPCs, os 
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[...] ambientes produtivos globais exige profissionais com ampla habilitação e 

capacitação adequada para suportar as perturbações do ambiente e intervir de 

maneira sustentável nos sistemas produtivos. Uma palavra chave de grande 

relevância na [engenharia de produção] é integração [entre organização e 

ambiente] (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

UFERSA/Mossoró-RN, grifo meu). 

Outros PPCs reforçam que compreender como a MPE é formada, percebida e 

gerida pode ser um diferencial para o egresso do curso de Engenharia de Produção, 

visto que 

[...] [nas regiões] onde predominam as pequenas e médias empresas, é 

premente a presença de recursos humanos que possam atuar nos sistemas 

produtivos, preparando-os para absorver e/ou criar tecnologias modernas, que 

assegurem o poder de competitividade, diminuindo não só a diferença entre as 

grandes empresas, como as diferenças em termos de desenvolvimento 

econômico (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

UFPB/João Pessoa-PB, grifo meu). 

[O profissional deve ainda] atuar no atendimento e à antecipação estratégica 

das necessidades da sociedade e das organizações, agindo de forma criativa, 

proativa, crítica e sistêmica na análise, compreensão e resolução de 

problemas, empreendendo e alavancando a geração de oportunidades de 

negócios na área, com ética e responsabilidade perante as questões sociais, 

profissionais, ambientais, legais, políticas, humanísticas e tecnológicas 

(Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção Presencial e EaD da 

UNP/Natal-RN, grifo meu). 

Mas para que o egresso alcance o sucesso dentro das empresas de pequeno 

porte, as instituições devem formar 

[...] agentes e profissionais necessários à sociedade, nas diferentes 

habilitações da engenharia, competentes em sua respectiva especialidade 

(Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da USP/São Paulo-

SP, grifo meu); e 
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[...] formar engenheiros líderes e comprometidos com o desenvolvimento da 

sociedade e com o meio ambiente (Concepção do curso, PPC de Engenharia 

de Produção da USP/São Paulo-SP, grifo meu). 

Nas estruturas dos cursos, o Contextualizer também identificou palavras da 

categoria “ambiente” em disciplinas optativas associadas ao projeto e análise 

sistêmica da MPE, empreendedorismo e especificidades de GMPE, a saber: 

[Disciplina optativa] Projeto de sistemas de produção. [Objetivo] 

Desenvolvimento de projeto em grupo com solução integrada envolvendo 

diferentes aspectos de engenharia de produção relacionados à área de 

confiabilidade (Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da 

UNB/Brasília-DF, grifo meu); e 

[Disciplina optativa] Análise sistêmica de empresas e produtividade. [...] 

[Ementa] A empresa como sistema. Produtividade e eliminação do desperdício. 

Eficiência. Sinergia. Diagnóstico da empresa como um todo. Fluxogramas 

produtivos. Balanços técnicos. Performances dos setores produtivos. Análise 

de custos. Análise dos departamentos, dos recursos e dos processos 

produtivos. Diagnósticos dos pontos críticos e atualização dos métodos 

estudados no curso de Engenharia de Produção. A empresa e sua influência 

no ambiente externo. O ambiente externo e sua influência na empresa. Estudos 

de casos, incluindo pequenas e médias empresas (Estrutura do curso, PPC de 

Engenharia de Produção da UFRJ/Rio de Janeiro-RJ, grifo meu). 

Outra vez, por serem disciplinas optativas, muitos discentes podem nem as 

cursar durante a graduação. Por causa disso, é importante que as especificidades das 

MPEs sejam amplamente abordadas nos cursos de Engenharia de Produção, seja 

para inserir maior conhecimento, seja para atribuir maturidade nos profissionais que 

nelas atuarem (Almeida, 2019). Nos instrumentos normativos de apoio de um dos 

cursos, o recurso contextualizou a empresa júnior, que 

[...] tem por objetivo proporcionar aos discentes de engenharia de produção 

oportunidades de atividades acadêmicas externas e internas a [Universidade 

e] que contribuam para a formação autônoma, empreendedora, ética, solidária 
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e socialmente responsável [...], por meio de prestação de serviços na área 

(Instrumentos normativos de apoio, PPC de Engenharia de Produção da 

UTFPR/Ponta Grossa-PR, grifo meu). 

O Contextualizer captou também estágios curriculares supervisionados, 

trabalhos de conclusão de curso e atividades complementares que poderão ser feitas 

nas MPEs, como: 

[Disciplina obrigatória] Estágio curricular supervisionado. [Ementa] Estágio 

supervisionado em organizações privadas, públicas ou do terceiro setor, 

relacionado à área de engenharia de produção. Atividade individual orientada 

por um docente do departamento de engenharia de produção e supervisionada 

por um profissional da organização. [...] [Objetivo] Proporcionar aos discentes 

uma experiência no ambiente produtivo no qual exercerão suas atividades 

profissionais (Instrumentos normativos de apoio, PPC de Engenharia de 

Produção Agroindustrial, Civil, Confecção Industrial e Software da 

UEM/Maringá, grifo meu); 

[Disciplina obrigatória] Estágio supervisionado. [Objetivo] Trabalho de campo, 

durante o penúltimo semestre do curso [...], que demonstre a capacidade de 

trabalho prático, verificado por meio de relatórios técnicos e acompanhamento 

individualizado. Preferencialmente, deverá ser feito simultaneamente à primeira 

etapa do projeto de graduação (Instrumentos normativos de apoio, PPC de 

Engenharia de Produção da UNB/Brasília-DF, grifo meu); 

[Disciplina obrigatória] Projeto de graduação. [Objetivo] Trabalho de final de 

curso, individual ou em grupo, durante os dois últimos semestres do curso, com 

60 horas de duração, que demonstre a capacidade tanto de trabalho em equipe 

dos participantes, como de síntese e integração e aprofundamento do 

conhecimento do curso. O desempenho será verificado por meio de documento 

padronizado, apresentado a uma banca no final do semestre. O início do projeto 

deverá ser simultâneo ao estágio supervisionado (Instrumentos normativos de 

apoio, PPC de Engenharia de Produção da UNB/Brasília-DF, grifo meu); e 



78 

 

Atividades complementares. [Objetivo] Iniciação científica, projetos 

multidisciplinares, projetos comunitários, visitas técnicas, participação em 

eventos, projetos de extensão, monitoria, participação em empresas juniores e 

outras atividades de empreendedorismo (Instrumentos normativos de apoio, 

PPC de Engenharia de Produção da UNB/Brasília-DF, grifo meu). 

No ranking das dez IESs não foram constatadas especificidades da categoria 

“ambiente” nos procedimentos de avaliação dos PPCs. Observa-se, então, que de 

modo geral, somente a categoria “dirigente” apontou unidades contexto alusivas às 

especificidades de GMPE identificadas na literatura estudada. As categorias 

“organização” e “ambiente” até abrangeram tais especificidades, mas de forma ampla 

e holística. Isso evidencia que os PPCs de Engenharia de Produção analisados nesta 

dissertação têm a abordagem das especificidades de GMPE orientada à perspectiva 

comportamental (dimensão dirigente). 

Mas, para embasar tal evidência, foi preciso ir um pouco mais além. Na análise 

categorial semântica, o recurso Contextualizer analisou os resultados conforme o 

significado dos códigos. Ao examinar as tabelas geradas pelo recurso citado, em 

virtude do conteúdo das unidades de contexto, duas palavras do dicionário 

personalizado despertaram o interesse do pesquisador por não serem expostas de 

forma aprofundada nos rankings dos dez PPCs das categorias “organização” e 

“ambiente”, a saber: (1) “micro”, da categoria “organização”, com 198 registros; e (2) 

“microempresa*”, das categorias “organização” e “ambiente”, com 16 registros. 

Contextualizar, analisar e interpretar as unidades de registro “micro” e 

“microempresa*” nos PPCs é importante para discutir os resultados e responder à 

pergunta da situação-problema da pesquisa documental. Assim, a próxima subseção 

irá apresentar e analisar as unidades de contexto para essas duas palavras. Vale 

relembrar que a tabela de resultados do recurso LIWC Analysis refere-se as 

porcentagens de palavras do dicionário personalizado captadas nas categorias 

“dirigente”, “organização” e “ambiente”. Já as três tabelas do recurso Contextualizer 

foram utilizadas pelo pesquisador para contextualizar as palavras do dicionário que 

mais sobressaíram nos PPCs. Por serem extensas e longas, elas não serão 

apresentadas nesta dissertação, mas o excerto da tabela de resultados da categoria 

“organização” foi exemplificado na terceira fase (análise) do percurso metodológico 

(rever Tabela 2). 



79 

 

4.2.4 Resultados das unidades de registro “micro” e “microempresa*” 

 

Nesta subseção serão apresentados, analisados e interpretados os resultados 

das unidades de registro “micro”, da categoria “organização”; e “microempresa*”, das 

categorias “organização” e “ambiente”. Nas concepções dos cursos, o recurso 

Contextualizer captou especificidades de GMPE relativas ao papel social, intelectual 

e econômico da engenharia de produção para as regiões onde as IESs estão 

inseridas, como por exemplo, a presença do curso de Engenharia de Produção no 

município de Ituiutaba-MG, que: 

[...] tem impactos positivos para a economia da região, uma vez que desde os 

projetos de agricultura familiar, microempresas e toda vasta diversidade de 

pequenos negócios da região podem ser assessoradas pelos [profissionais]. 

Para tanto, os alunos do curso poderão participar de diversos projetos de 

extensão junto à comunidade local, bem como prestar serviços de consultoria 

por meio de empresa júnior e projetos no âmbito social (Concepção do curso, 

PPC de Engenharia de Produção da UFU/Ituiutaba-MG, grifo meu). 

Observa-se que as IESs têm a missão de formar engenheiros de produção com 

visão sistêmica da organização e seu ambiente. O profissional deverá ser capaz de 

planejar, projetar e gerenciar sistemas produtivos integrados de bens e serviços que 

envolvem recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e ambientais 

(ABEPRO, 2001). Mas, para que essas especificidades sejam aplicadas na GMPE, as 

IESs têm que abranger as particularidades das regiões onde estão inseridas em seus 

PPCs. A UFAL/Delmiro Gouveia-AL, por exemplo, enfatiza que: 

[...] junto ao seu polo as vocações, as potencialidades e capacidades 

empreendedoras e as questões referentes à gestão das micro e pequenas 

empresas, formas associativas, e a sustentabilidade destas, considerando 

especialmente o contexto da caatinga e os gargalos no desenvolvimento das 

cadeias produtivas, justificando a importância da oferta [do curso] neste local 

(Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da UFAL/Delmiro 

Gouveia-AL, grifo meu). 

Já na UFES/São Mateus-ES, 



80 

 

[...] é imperativo que sejam formados engenheiros de produção altamente 

qualificados para atender as demandas de grandes e médias empresas locais 

de mineração, siderurgia, celulose e alimentos, aos segmentos metalmecânico, 

de rochas ornamentais, de confecções, de móveis, para citar alguns, formados 

por médias, pequenas e microempresas, e para o promissor setor de petróleo 

e gás (Concepção do curso, PPC de Engenharia de Produção da UFES/São 

Mateus-ES, grifo meu). 

Destacam-se, também, os parceiros das IESs que são fundamentais para o 

desenvolvimento das organizações em seus ambientes. O SEBRAE, por exemplo, 

apoia as ações do núcleo de empreendedorismo do INATEL/Santa Rita do Sapucaí-

MG, 

[...] quer através de verbas para implementação de projetos de inovação 

tecnológica nas micro e pequenas empresas, quer através de cursos, palestras 

e consultorias especializadas na área de empreendedorismo (Concepção do 

curso, PPC de Engenharia de Produção do INATEL/Santa Rita do Sapucaí-MG, 

grifo meu). 

Vale reforçar que o SEBRAE busca difundir e estimular o empreendedorismo 

por intermédio da oferta de conhecimento operacional e técnico, e da promoção do 

desenvolvimento econômico e competitivo das MPEs (SEBRAE, 2022). Logo, ter o 

apoio da entidade pode ser essencial para estimular a atuação do engenheiro de 

produção em empresas de pequeno porte. Nas estruturas dos cursos, o recurso 

identificou duas disciplinas que são optativas e que abordam o empreendedorismo e 

a gestão de pequenas empresas, a saber: 

[Disciplina optativa] Empreendedorismo. [Objetivo] Apresentar os conceitos de 

empreendedorismo. Desenvolver um espírito empreendedor nos acadêmicos 

incentivando a criação de micro e pequenas empresas nos mais diversos ramos 

das atividades industriais brasileiras (Estrutura do curso, PPC de Engenharia 

de Produção da UFSJ/São João del-Rei-MG, grifo meu); e 

[Disciplina optativa] Gestão de pequenas empresas. [Ementa] Discutir a 

importância, organização e dificuldades das micro, pequenas e médias 
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empresas [...]. [Objetivo] Fornecer a visão não departamentalizada e não 

segmentada das organizações, diante do atual aprendizado/formação, que 

considera, destacadamente, modelos próprios para a grande empresa em 

frente a globalização. Apresentar instrumental para a gestão integrada das 

áreas de produção logística, contábil-financeira e marketing-comercial 

(Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da UEMG/Frutal-MG, 

grifo meu). 

Esses conteúdos programáticos, assim como a disciplina obrigatória de 

“Administração e empreendedorismo” presente no PPC da UFERSA/Mossoró-RN 

(categoria “dirigente”), são importantes para estimular o discente do curso de 

Engenharia de Produção a conhecer a dinâmica organizacional das MPEs. As outras 

disciplinas identificadas pelo Contextualizer também são obrigatórias e abordam o 

empreendedorismo, além da inovação nas pequenas empresas, como: 

[Disciplina obrigatória] Empreendedorismo. [Ementa] Espírito empreendedor. 

Competitividade e postura empreendedora. Criação de micro ou pequena 

empresa. Plano de negócios. Postura comercial e simulação de casos 

empresariais. Contabilidade em empresas: objeto e objetivo. Princípios 

fundamentais. Relatório contábil. Balanço patrimonial. Planificação contábil. 

Balancete: apuração de resultado e levantamento do balanço. Escrituração 

contábil (Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da UESC/Ilhéus-

BA, grifo meu); 

[Disciplina obrigatória] Empreendedorismo. [Ementa] Principais características 

e perfil do empreendedor (comportamento e personalidade). As microempresas 

e pequenas empresas. Análise de mercado: concorrência, ameaças e 

oportunidades. Identificação e aproveitamento de oportunidades. O marketing 

como ferramenta para o empreendedor. Definição, características e aspectos 

de um plano de negócios. Empreendedorismo corporativo. Inovação 

empreendedora. O empreendedorismo social no desenvolvimento da cidadania 

(Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da UFMS/Três Lagoas-

MS, grifo meu); 
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[Disciplina obrigatória] Empreendedorismo. [Objetivo] Propiciar a compreensão 

das características do sistema de empreendedorismo, quer seja este 

corporativo ou de novos negócios, para o aproveitamento de oportunidades do 

mercado a fim de gerir com eficácia empresas de grande, micro e pequeno 

porte (Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção Presencial e EaD 

da UNIT/Aracaju-SE, grifo meu); 

[Disciplina obrigatória] Empreendedorismo e inovação. [Ementa] Conceitos de 

empreendedorismo. Fatores restritivos e propulsores ao empreendedorismo. O 

papel econômico dos novos negócios. Atividade empreendedora como opção 

de carreira. Micro e pequenas empresas e formas associativas. Conceitos 

básicos da administração aplicados à empresa emergentes. A tecnologia na 

teoria econômica. Conceitos básicos da inovação. Inovações radicais e 

incrementais. Inovação de produto, de processo, organizacional e em 

marketing. Inovação e competitividade: difusão tecnológica, fontes de inovação 

para a empresa, aprendizagem e inovação. Gestão estratégica da inovação 

(Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção da FURG/Santo Antônio 

da Patrulha-RS, grifo meu); 

[Disciplina obrigatória] Empreendedorismo e inovação. [Ementa] Conceitos 

fundamentais de empreendedorismo e de inovação. Tipos de inovação. Perfil 

do empreendedor. Importância dos empreendedores para o desenvolvimento. 

Intraempreendedorismo. Atividade empreendedora como opção de carreira, as 

micro e pequenas empresas e as formas associativas. Introdução ao plano de 

negócios (Estrutura do curso, PPC de Engenharia de Produção do IFRS/Caxias 

do Sul-RS, grifo meu); e 

[Disciplina obrigatória] Gestão da inovação tecnológica. [Ementa] Inovação e 

tecnologia. A relação universidade-empresa. Fontes de inovação na empresa 

e formas de acesso à inovação. Inovação tecnológica e estratégia competitiva. 

Avaliação de tecnologias e de mercados para novas tecnologias. Apropriação 

dos ganhos com inovação. Estratégias de financiamento para a inovação. 

Alianças. Formas organizacionais para a inovação. Inovação na micro e 

pequena empresa. Processo de inovação. Cultura de inovação. Capacidades 
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dinâmicas de inovação. Exploração de trajetórias tecnológicas. Aspectos legais 

da inovação e apropriação de seus resultados. Desenvolvimento de projeto 

junto a empresas, com elaboração de relatório de resultados (Estrutura do 

curso, PPC de Engenharia de Produção da UFAL/Penedo-AL, grifo meu). 

Apesar desses conteúdos programáticos abordarem temas importantes para a 

GMPE, como plano de negócios, inovação e tecnologia nas empresas de pequeno 

porte, as especificidades das dimensões organização e ambiente citadas na literatura 

estudada não foram aprofundadas. Caraterísticas como o processo de criação de 

estratégias e o controle do ambiente interno e externo à MPE, por exemplo, poderiam 

ser tratadas de forma mais pontual. Nos procedimentos de avaliação, o recurso 

contextualizou, mais uma vez, as empresas juniores, que são essencialmente as 

organizações 

[...] de consultoria gerenciada por estudantes universitários que realizam 

projetos e prestam serviços em suas áreas de graduação, principalmente para 

micro e pequenas empresas (Procedimentos de avaliação, PPC de Engenharia 

de Produção da UEMG/Passos-MG, grifo meu). 

O objetivo é prestar, dessa forma, relevantes serviços à comunidade, sobretudo 

aos profissionais das microempresas, e o acesso dos profissionais do mercado 

informal, à gradativa formalização dos serviços prestados (Procedimentos de 

avaliação, PPC de Engenharia de Produção da UNESPAR/Paranaguá-PR, 

grifo meu). 

Nesse segmento, as incubadoras de empresas também prestam uma 

importante contribuição na análise da abordagem das especificidades de GMPE pelos 

cursos de graduação em Engenharia de Produção. Como mencionado em um dos 

PPCs, a incubadora tem por objetivo: 

[...] acelerar o processo de criação de micro e pequenas empresas aumentando 

suas chances de sobrevivência na sociedade, gerando emprego e renda, a fim 

de ajudar na promoção do desenvolvimento regional sustentável 

(Procedimentos de avaliação, PPC de Engenharia de Produção da 

UTFPR/Londrina-PR, grifo meu). 
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As empresas que buscam as incubadoras recebem suporte administrativo, 

gerencial e mercadológico. Assim, as IESs que as possuem podem incentivar o 

engenheiro de produção a desenvolver suas competências e habilidades nas MPEs. 

Para isso, o desenvolvimento e a participação das atividades complementares durante 

a graduação são de fundamental importância para a formação profissional. Esse 

excerto de um dos PPCs exemplifica essa questão: 

Vários são os programas que o aluno de engenharia de produção poderá 

participar, para que haja uma maior integração entre o ensino-pesquisa e 

ensino-extensão, [como por exemplo], o programa de bolsas de apoio ao 

desenvolvimento tecnológico às micro e pequenas empresas (Instrumentos 

normativos de apoio, PPC de Engenharia de Produção da UFCG/Sumé-PB, 

grifo meu). 

Esse programa de bolsas poderá desenvolver no futuro profissional as aptidões 

necessárias para a prática das atividades em empresas de pequeno porte. Isso 

porque tal oportunidade pode potencializar o conhecimento e a visão diferenciada do 

dirigente, sejam nas competências, habilidades e estilo administrativo, seja no 

processo de criação de estratégias da organização em seu ambiente de atuação. No 

entanto, com base no PPC de Engenharia de Produção da UFCG/Sumé-PB, não se 

pode afirmar que o programa de bolsas aborda as especificidades de GMPE das 

dimensões organização e ambiente, uma vez que o documento pode não refletir a 

realidade do curso. 

Observa-se, então, que os excertos das unidades de registro “micro” e 

“microempresa*” abordam as especificidades de GMPE, mas, novamente, de forma 

holística e genérica. O pretexto para apresentar as unidades de contexto dessas duas 

palavras, em especial, foi de evidenciar ainda mais que os PPCs de Engenharia de 

Produção analisados abordam de forma regular somente a categoria “dirigente”. Nos 

resultados dessa categoria, pode-se perceber que, no geral, as competências e 

habilidades contextualizadas nos documentos apontam especificidades típicas do 

gestor/proprietário da MPE, ou seja, orientadas à perspectiva comportamental 

(dimensão dirigente). 

No que se refere ao LIWC, pode-se constatar que uma desvantagem da tabela 

de resultados gerada pelo software é que a porcentagem de palavras do dicionário 
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encontrada em uma determinada categoria não quer dizer que o PPC aborda 

precisamente as especificidades de GMPE desse conjunto. Muitas das unidades de 

contexto em nada têm a ver com as dimensões dirigente, organização e ambiente; por 

isso a importância do recurso Contextualizer. Logo, não se pode afirmar que quanto 

maior a porcentagem encontrada em uma determinada categoria, mais o PPC vai 

abordá-la. Por esse motivo, não será feita uma análise comparativa entre as 

categorias “dirigente”, “organização”, e “ambiente” para ver qual delas teve maior 

frequência nos PPCs. 

Posto isso, o próximo capítulo irá apresentar a discussão dos resultados da 

pesquisa documental e os achados serão argumentados conforme o plano de análise 

e a literatura estudada.
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo será feita a discussão dos resultados. A pesquisa documental 

nos PPCs analisou como os cursos de graduação em Engenharia de Produção 

abordam as especificidades de GMPE em três fases baseadas em Bardin (2016) e 

Bowen (2009): (1) pré-análise; (2) exploração do material; e (3) análise. 

Na fase de pré-análise, foi feito o plano de análise com a situação-problema, 

os objetivos e a justificativa da pesquisa documental. Para isso, foi preciso identificar 

quais vertentes existem na literatura quanto ao ensino-aprendizagem de GMPE nos 

cursos de graduação em Engenharia de Produção. A começar de Crnkovic e Moretti 

(2012) e de Escrivão Filho (2006), os procedimentos metodológicos utilizados nas 

etapas e tarefas da pré-análise resultaram em 20 estudos distribuídos em três 

vertentes, a recordar: (a) estrutura curricular para formação do engenheiro de 

produção; (b) empreendedorismo; e (c) especificidades de GMPE. Pode-se observar 

que os resultados dessa fase são válidos, apesar de não serem genéricos, uma vez 

que cada IES pode tratar do ensino-aprendizagem de GMPE em seu PPC de modo 

transversal, sejam nos componentes curriculares e nos conteúdos programáticos, seja 

em um dos elementos do tripé ensino-pesquisa-extensão. 

Logo, as três vertentes encontradas mostram que os PPCs se preocupam com 

o ensino-aprendizagem de temas atuais e necessários para várias áreas da 

Engenharia de Produção, inclusive o empreendedorismo. Mas tais estruturas 

curriculares não favorecem a realidade da GMPE, pois empreender e/ou criar uma 

nova organização é diferente de geri-la (Crnkovic & Moretti, 2012). Isso evidencia que 

a utilização de diferentes metodologias e abordagens interdisciplinares e 

multidisciplinares são fundamentais na aprendizagem de competências transversais, 

inclusive no aperfeiçoamento do desempenho empresarial do gestor/proprietário da 

MPE, como mostrado no artigo de Moura e Zotes (2015). 

Assim, o posicionamento da pesquisa correspondeu à vertente “especificidades 

de GMPE” e suas três dimensões: dirigente, organização e ambiente. A análise de 

como os cursos de Engenharia de Produção abordam tais especificidades foi 

imprescindível para examinar a perspectiva das IESs acerca da temática e, a partir 

dos resultados, ampliar os horizontes e as visões dos docentes e discentes sobre a 

importância da atuação do engenheiro de produção também nas MPEs. Isso porque 
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a gestão voltada às empresas de pequeno porte tem particularidades nem sempre 

ressaltadas nos cursos; gestão essa que requer uma visão sistêmica (Almeida, 2019). 

Na fase de exploração do material, foram mapeados 344 cursos de graduação 

em Engenharia de Produção que estavam em atividade em maio de 2022 e que 

trabalhavam o tripé ensino-pesquisa-extensão (Brasil, 2022). Dessa amostra, foram 

coletados para AAC no software LIWC apenas 137 PPCs. Por serem instrumentos de 

construção do processo de ensino-aprendizagem dos cursos, tais documentos 

deveriam ser mais acessíveis. São a partir deles que a comunidade acadêmica irá 

compreender as concepções e as estruturas dos cursos, seus procedimentos de 

avaliação e seus instrumentos normativos de apoio. Juntamente com as DCNs de 

Engenharia (Brasil, 2019) e da ABEPRO (2001), os PPCs de Engenharia de Produção 

são de grande importância para entender o papel do profissional na sociedade e na 

promoção da competitividade do país. 

Mas antes da AAC, foi feito o teste piloto e analisados manualmente cinco 

PPCs, um de cada Região do Brasil: UNB (Centro-Oeste, Brasília-DF); UFRN 

(Nordeste, Natal-RN); UNIR (Norte, Cacoal-RO); UNESP (Sudeste, Bauru-SP); e 

UFSM (Sul, Santa Maria-RS). O teste indicou que a abordagem comportamental e 

interna à MPE está presente em múltiplas disciplinas no elemento ensino; em 

participações de iniciações científicas no elemento pesquisa; e em participações de 

empresas juniores e outras atividades empreendedoras no elemento extensão. Essa 

evidência, que se reforçou na análise das unidades de contexto de outros PPCs e que 

será discutida adiante, é alusiva ao conceito de liderança. Vale ressaltar que o teste 

piloto foi de grande importância para o pesquisador experienciar a análise dos PPCs 

e dialogar com os sujeitos da pesquisa documental. 

Na fase de análise, as etapas de codificação, AAC e interpretação dos dados 

registraram as unidades de contexto das 50 palavras que mais sobressaíram nos 

PPCs nas categorias “dirigente”, “organização” e “ambiente”. A codificação se referiu 

à transformação sistemática dos dados por recorte, enumeração e classificação; e 

essas subetapas foram indispensáveis para a criação e personalização do dicionário 

de palavras. Na sequência, após a AAC no LIWC, foram excluídos quatro PPCs com 

discrepância na contagem total de palavras em relação aos demais: URCA/Juazeiro 

do Norte-CE; UFCG/Campina Grande-PB; UEM/Goioerê-PR; e UFBA/Salvador-BA. A 

exclusão desses PPCs não influenciou a análise dos outros resultados. 
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Não ocorreu uma discrepância significativa a partir da décima posição na tabela 

de resultados após a exclusão dos documentos, e isso se deve a homogeneidade dos 

conteúdos dos PPCs quando comparados uns aos outros. Essa conformidade é 

evidenciada nas competências e habilidades esperadas do egresso descritas nas 

DCNs de Engenharia e da ABEPRO e reproduzidas nos PPCs; e na semelhança entre 

os componentes curriculares e conteúdos programáticos analisados. Devido ao alto 

volume de informações, foram apresentados no decorrer da descrição e da análise 

apenas os resultados e as unidades de contexto das dez IESs que mais se 

destacaram em cada categoria. O Quadro 6 sintetiza os resultados de cada elemento 

do PPC em relação às três categorias. 

Quadro 6 – Elementos dos PPCs em relação as categorias “dirigente”, “organização” 
e “ambiente” 

(continua) 

Categoria 
Elemento 

Categoria Categoria Categoria 

“dirigente” “organização” “ambiente” 

Concepção do curso 

O dirigente deve ser 
um profissional 
generalista; ser 

polivalente; ter visão 
integrada; ter visão 
crítica; ter iniciativa 
empreendedora; e 

estar apto a pesquisar, 
desenvolver, adaptar e 

utilizar novas 
tecnologias, com 

atuação inovadora e 
empreendedora etc. 

A organização deve 
ter relações sociais 

internas (de dirigente 
para funcionários) e 

externas (de dirigente 
para stakeholders) 

O ambiente deve ter 
inter-relações entre os 
discentes, as IESs e a 
sociedade, sejam com 

grupos de pessoas, 
sejam com outras 

organizações, sejam 
com os ambientes 

onde estão inseridos 

Estrutura do curso 

Disciplina obrigatória 
de “Administração e 
empreendedorismo”; 
disciplina optativa de 

“Engenharia de 
produção na pequena 
e média empresa”; e 

módulo “Gestão 
estratégica da 

produção e inovação” 

Disciplinas 
obrigatórias de 

“Empreendedorismo 
inovador”, “Gestão das 

organizações” e 
“Trabalho de 

conclusão de curso”; e 
disciplinas optativas 

de “Introdução a 
atividade empresarial”, 
“Empreendedorismo”, 
“Empreendedorismo e 
gestão de pequenas 

empresas”, 
“Engenharia de 

produção na pequena 
e média empresa” e 

“Gestão por processo 
e desempenho 
organizacional” 

Disciplinas optativas 
de “Projetos de 

sistemas de produção” 
e “Análise sistêmica 

de empresas e 
produtividade” 
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Quadro 6 – Elementos dos PPCs em relação as categorias “dirigente”, “organização” 
e “ambiente” 

(conclusão) 

Categoria 
Elemento 

Categoria Categoria Categoria 

“dirigente” “organização” “ambiente” 

Procedimentos de 
avaliação 

Atividades de iniciação 
à pesquisa; entidades 
estudantis; empresas 
juniores; incubadoras 

de empresas; e 
ecossistemas 
empresariais 

Não abordam Não abordam 

Instrumentos 
normativos de apoio 

Não abordam Não abordam 

Disciplinas 
obrigatórias de 

“Estágio curricular 
supervisionado”, 

“Estágio 
supervisionado”, 

“Projeto de graduação” 
e “Atividades 

complementares” 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 

As unidades de registro que mais sobressaíram da categoria “dirigente” no 

dicionário personalizado de palavras foram “administração”, “conhecimento”, 

“empreendedorismo”, “flexibilidade” e “liderança”. Os resultados dessa categoria 

indicam que as unidades de contexto das palavras citadas são alusivas ao conceito 

de liderança, pois engloba processos intelectuais, racionais e visionários do dirigente 

da MPE, particularmente no seu papel estrategista (Escrivão Filho, 2006; Mintzberg et 

al., 2014; Terence, 2008). 

Na categoria “dirigente”, no elemento concepção do curso dos PPCs, foram 

identificadas especificidades relacionadas as competências e habilidades que 

poderão ser adquiridas pelos discentes durante a graduação; e essas aptidões 

poderão auxiliar o futuro profissional na criação de estratégias específicas para as 

empresas de pequeno porte, sobretudo no papel de dirigente. No elemento estrutura 

do curso, foram identificadas disciplinas relacionadas ao empreendedorismo e as 

especificidades de GMPE; e no ensino esses componentes curriculares poderão 

potencializar a visão sistêmica do dirigente da MPE (Almeida, 2019). No elemento 

procedimentos de avaliação, foram identificados entidades estudantis, empresas 

juniores, incubadoras de empresas e ecossistemas empresariais, além de atividades 

de iniciação à pesquisa em MPEs; e esses locais poderão servir para os discentes 

colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em salas de aula, criarem novos 
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empreendimentos, prestarem serviços à sociedade e/ou produzirem novas 

tecnologias por meio da pesquisa. Não foram identificadas especificidades nos 

instrumentos normativos de apoio dos PPCs nessa categoria. 

As unidades de registro que mais sobressaíram da categoria “organização” no 

dicionário personalizado de palavras foram “estratégia”, “interação”, “organizações”, 

“pequenas empresas” e “sistêmica”. Os resultados dessa categoria indicam que as 

unidades de contexto das palavras citadas são alusivas a estruturação de recursos e 

competências, pois compreende o campo da ação coletiva e abrange o planejamento 

organizacional, cultural, de aprendizado e de poder mediante a interação humana 

dentro da empresa de pequeno porte (Escrivão Filho, 2006; Mintzberg et al., 2014; 

Terence, 2008). 

Na categoria “organização”, no elemento concepção do curso dos PPCs, foram 

identificadas especificidades relacionadas às relações sociais internas e externas 

criadas para alcançarem os objetivos e propósitos das MPEs; e essas especificidades 

poderão capacitar o discente a atuar em qualquer porte de empresa. No elemento 

estrutura do curso, foram identificadas disciplinas relacionadas ao empreendedorismo 

e especificidades de GMPE, mas a maioria é optativa e, às vezes, pouco procurada 

pelos discentes, como instigado por Crnkovic e Moretti (2012). Ainda assim, esses 

componentes curriculares poderão desenvolver o comportamento empreendedor do 

futuro profissional de engenharia de produção. Não foram identificadas 

especificidades nos procedimentos de avaliação e nos instrumentos normativos de 

apoio dos PPCs nessa categoria. 

As unidades de registro que mais sobressaíram da categoria “ambiente” no 

dicionário personalizado de palavras foram “ambiente”, “desenvolvimento”, 

“empresas”, “processos” e “sociedade”. Os resultados dessa categoria indicam que as 

unidades de contexto das palavras citadas são alusivas as oportunidades e forças 

competitivas, pois incluem processos de análise de posição no ramo de atividade, de 

adaptação da empresa ao ambiente e da interação com as outras organizações 

(Escrivão Filho, 2006; Mintzberg et al., 2014; Terence, 2008). 

Na categoria “ambiente”, no elemento concepção do curso dos PPCs, foram 

identificadas especificidades relacionadas às inter-relações entre os discentes, as 

IESs e a sociedade, sejam com grupos de pessoas, sejam com outras organizações, 

sejam com os ambientes onde estão inseridos. Isso leva a crer que o profissional 
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capacitado poderá criar estratégias e moldar as MPEs ao atual ambiente, como aquele 

citado no estudo de Almeida et al. (2022), em que microempresários de academias de 

ginástica adaptaram as atividades físicas presenciais para as atividades on-line feitas 

com o apoio de aplicativos de celulares durante a pandemia de COVID-19. No 

elemento estrutura do curso, foram identificadas disciplinas relacionadas ao projeto e 

análise sistêmica da MPE, empreendedorismo e especificidades de GMPE; e esses 

componentes curriculares poderão desenvolver as aptidões do discente para lidar com 

a empresa de pequeno porte no ambiente em que ela se encontra. No elemento 

instrumentos normativo de apoio, foram identificadas disciplinas de estágio 

supervisionado e projeto de graduação, além de atividades complementares em 

MPEs; e esses recursos poderão auxiliar o futuro gestor/proprietário a lidar com o 

cotidiano da empresa de pequeno porte. Não foram identificadas especificidades nos 

procedimentos de avaliação dos PPCs nessa categoria. 

Por sua vez, nas unidades de registro “micro” e “microempresa*”, no elemento 

concepção do curso dos PPCs, foram identificadas especificidades relacionadas ao 

papel social, intelectual e econômico da engenharia de produção para as regiões onde 

as IESs estão inseridas. De acordo as DCNs da ABEPRO (2001), o futuro profissional 

deverá ser capaz de gerenciar sistemas produtivos integrados de bens e serviços que 

envolvem recursos humanos, organizacionais e ambientais. Essa capacidade deverá 

ser otimizada na esfera de atuação do engenheiro de produção, inclusive nas MPEs. 

Isso significa que ela não poderá ser tratada de forma isolada e orientada somente às 

médias e grandes empresas, como afirmado por Almeida (2019). No elemento estrutu-

ra do curso, também foram identificadas disciplinas obrigatórias e optativas relaciona-

das ao empreendedorismo e à gestão de pequenas empresas; porém, de forma ampla 

e sem aprofundar as especificidades de GMPE. No elemento procedimentos de 

avaliação, foram identificadas empresas juniores e incubadoras de empresas, que são 

essenciais para incentivar o discente a desenvolver suas aptidões nas empresas de 

pequeno porte. Por último, no elemento instrumentos normativos de apoio, foi 

identificado o programa de bolsas de desenvolvimento tecnológico nas MPEs; e essa 

oportunidade poderá fomentar o conhecimento e a visão sistêmica do discente. 

Pode-se verificar na análise dos resultados que o papel do dirigente na MPE é 

um grande desafio e a gestão deve ser cautelosa. Nas unidades de contexto 

apresentadas, a figura do gestor/proprietário e do empreendedor estiveram muito 



92 

 

presentes; mas, nesse ponto, é preciso fazer a distinção entre esses atores. Em 

concordância com Filion (1999), muitas pessoas são empreendedoras sem nunca se 

tornarem gestores/proprietários de MPEs, sejam por exercerem a profissão em 

médias e grandes empresas, seja por se tornarem funcionários sem criar uma 

empresa. Por outro lado, existem os gestores/proprietários que compram MPEs ao 

invés de criá-las, não fazem mudanças significativas, não têm a visão sistêmica dos 

negócios, não desenvolvem novos produtos e serviços e as gerenciam rotineiramente 

sem terem um planejamento adequado. Conforme o autor, essas pessoas não são 

consideradas empreendedoras. 

Então, para completar a resposta da pergunta que define a situação-problema 

neste estudo, de como os cursos de graduação em engenharia de produção abordam 

as especificidades de GMPE, é preciso voltar aos pressupostos dessa conjuntura: ou 

as especificidades não são objetos do curso; ou a abordagem delas é orientada pela 

perspectiva somente comportamental (dimensão dirigente), ou somente estrutural 

(dimensão organização), ou somente contextual (dimensão ambiente). Em linha com 

Crnkovic e Moretti (2012), a abordagem das especificidades de GMPE nos cursos de 

graduação em Engenharia de Produção qualificaria “[...] um profissional já qualificado 

a gerir grandes organizações, com visão, capacidade de planejamento, mas que 

precisa adequar esse conhecimento a uma escala que respeite a dimensão e as 

peculiaridades das pequenas empresas” (p. 19). 

No que se refere ao método da pesquisa documental utilizado para analisar tal 

abordagem nos PPCs, chama a atenção a escassez de detalhes na maioria das unida-

des de contexto no que diz respeito às categorias “organização” e “ambiente”. Os do-

cumentos analisados deveriam refletir as IESs e as regiões em que estão fixadas, ou 

melhor, as particularidades das organizações que estão situadas ao redor dessas ins-

tituições e o ambiente onde esse contexto está inserido; e não serem meras cópias 

das DCNs de Engenharia e da ABEPRO, como foi observado pelo pesquisador. A for-

mação é importante e influencia a forma como os discentes se comportam (Almeida, 

2019); mas o fato de não abordarem as dimensões organização e ambiente de forma 

pontual e aprofundada, pode fazer com que os estudantes não tenham atitudes 

voltadas para esse tipo de gestão. Isso é alarmante, pois a maioria das organizações 

brasileiras é classificada como MPE (SEBRAE, 2022); o que leva a acreditar que não 

existem cargos suficientes para todos os egressos nas médias e grandes empresas. 
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As DCNs de Engenharia e da ABEPRO apontam que as competências e 

habilidades que deverão ser adquiridas pelos discentes durante a graduação são 

razoáveis para o futuro engenheiro lidar com as especificidades de GMPE, sobretudo 

na visão sistêmica e na polivalência do profissional. Mas, nas organizações o 

engenheiro de produção exerce sua profissão buscando a otimização do processo e, 

no sistema dirigente-organização-ambiente, tais “[...] organizações, tanto grande 

quanto pequenas, são inseparáveis de seus ambientes” (Terence, 2008, p. 73). Com 

isso, as organizações respondem ao ambiente e essa interação influencia a 

estruturação de recursos e competências, oportunidades e forças competitivas no 

sistema de administração. Logo, as ocorrências dos PPCs possuírem disciplinas 

obrigatórias ou optativas de Empreendedorismo ou afins, participações voluntárias em 

empresas juniores e/ou incubadoras de empresas, por exemplo, podem não qualificar 

os discentes para lidarem com o cotidiano das MPEs. Isso porque tais componentes 

poderão até apoiar a formação dos estudantes para atuarem nas MPEs, mas não são 

suficientes, como foi abordado nas pesquisas de Almeida (2019) e Crnkovic e Moretti 

(2012). 

Então, o pressuposto de que a abordagem das especificidades de GMPE é 

orientada somente por uma perspectiva, a comportamental (dimensão dirigente), é 

confirmado, pois o engenheiro de produção já é qualificado para gerir diferentes 

portes/tamanhos de empresas. Entretanto, é preciso ter uma visão sistêmica que 

respeite as dimensões e as especificidades das MPEs – em especial da organização 

e do ambiente (Crnkovic & Moretti, 2012); e isso poderá introduzir maior 

conhecimento, senso crítico e maturidade para o engenheiro de produção atuar em 

empresas de pequeno porte. Consequentemente, pesquisas, conceitos, ferramentas, 

sistemas de informação etc. deverão ser pensados, desenvolvidos e/ou adequados 

também para as empresas de pequeno porte e não apenas para as médias e grandes. 

Quanto ao software utilizado na AAC, uma desvantagem do LIWC é que os 

valores das porcentagens da tabela de resultados não querem dizer que os 

documentos abordam exatamente as especificidades de GMPE de determinada 

categoria. Muitas das unidades de contexto captadas pelas palavras do dicionário 

personalizado em nada têm a ver com as dimensões dirigente, organização e 

ambiente estudadas nesta dissertação; por isso a importância do recurso Contex-

tualizer. Outro ponto é a questão da necessidade de outros dados para a pesquisa, 
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pois analisar apenas os PPCs pode não refletir a realidade dos cursos. Comumente, 

os estudos que utilizam esse software empregam outros dados para contrapor as 

análises, como por exemplo, os obtidos pelas entrevistas em profundidade. 

Mesmo assim, o Gráfico 3 aponta que os coeficientes de correlações de 

Pearson (ρ) das porcentagens de palavras do dicionário encontradas nos 137 PPCs 

são fortes entre as categorias dirigente-organização e dirigente-ambiente (Gráficos 3a 

e 3b, respectivamente) e muito forte entre as categorias organização-ambiente 

(Gráfico 3c) (Hinkle et al., 2003). Isso reforça que as palavras retiradas da literatura 

estudada para contextualizar, analisar e interpretar os documentos foram apropriadas 

para responder a situação-problema desta dissertação, pois as porcentagens se 

comportam da mesma forma e caminham na mesma direção entre as referidas 

categorias. 

Gráfico 3 – Correlações entre as porcentagens de palavras do dicionário nos PPCs 
por categoria 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 
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Vale evidenciar que ao analisar as especificidades, pode-se perceber também 

que o que diferencia a GMPE da gestão de médias e grandes empresas é o estilo 

gerencial do dirigente. Em conformidade com Crnkovic e Moretti (2012), nas MPEs a 

gestão é generalista e nas médias e grandes empresas a gestão é compartilhada; e 

como a abordagem das especificidades de GMPE nos PPCs tem uma perspectiva 

comportamental, seria relevante estudar os estilos dos egressos que são dirigentes 

em relação aos estágios do ciclo de vida citados nos artigos de Oliveira e Escrivão 

Filho (2009, 2011) e Oliveira et al. (2015); porém, esse estudo iria além do que foi 

proposto nesta dissertação. Portanto, os cursos de graduação em Engenharia de 

Produção analisados nesta dissertação abordam as especificidades de GMPE sob a 

ótica do conceito de liderança, que abrange os aspectos pessoais do dirigente e reflete 

a sua visão, seus valores, suas ambições e ideologias (Escrivão Filho, 2006; 

Mintzberg et al., 2014; Terence, 2008). 

Assim, com base na literatura estudada e nas dimensões dirigente, organização 

e ambiente, as principais contribuições da pesquisa documental nos PPCs foram: 

verificar a aderência dos pressupostos relatados com a proposta da disciplina GMPE 

feitas por Almeida (2019) e Crnkovic e Moretti (2012); fazer um estudo mais 

abrangente dos cursos de graduação em Engenharia de Produção do país para 

análise das estruturas curriculares que reflitam a preocupação com esse tipo de 

formação para o engenheiro de produção proposto por Crnkovic e Moretti (2012); 

ampliar os horizontes e as visões dos docentes e discentes sobre a importância da 

atuação do engenheiro de produção nas MPEs; e apresentar um método de pesquisa 

que é pouco utilizado na área de engenharia de produção, a pesquisa documental. O 

próximo capítulo irá apresentar as considerações finais desta dissertação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maior parte dos cursos de graduação em Engenharia de Produção apresenta 

PPCs modernos e em concordância com as DCNs de Engenharia (Brasil, 2019) e da 

ABEPRO (2001). Contudo, a criação de estratégias voltada às especificidades de 

GMPE tem atributos nem sempre revelados nos cursos. Gerir uma organização não é 

um encargo simples e independente do porte da empresa, qualquer gestor poderá 

lidar com problemas e desafios que influenciam na sua condução. Por possuir quadros 

de funcionários reduzidos e estruturas insuficientes para lidar com os contratempos 

com que se deparam, os dirigentes precisam dominar seus gastos de modo eficiente 

para manter um avançado nível de desempenho e as finanças das MPEs equilibradas 

(Almeida, 2020). 

Nesse sentido, a partir da pesquisa documental nos PPCs, a finalidade desta 

dissertação foi analisar como os cursos de graduação em Engenharia de Produção 

abordam as especificidades de GMPE. Pode-se considerar que o objetivo geral foi 

atingido, uma vez que foi possível identificar as especificidades de GMPE e examinar 

se a abordagem delas tem uma perspectiva comportamental, estrutural ou contextual. 

Apesar dos documentos abordarem as especificidades das dimensões organização e 

ambiente, tal abordagem foi feita de forma ampla e holística. Porém, pode-se analisar 

que os PPCs abordam as especificidades que são características da dimensão 

dirigente, principalmente quando tratam das competências e habilidades esperadas 

do egresso e descritas nas DCNs de Engenharia e da ABEPRO. Logo, pode-se 

considerar que a abordagem das especificidades de GMPE nos PPCs é praticada sob 

a perspectiva comportamental. 

O método de pesquisa utilizado foi um tanto suficiente para realizar as análises 

necessárias e a literatura estudada atendeu as expectativas nas fases, etapas e 

tarefas do percurso metodológico. Por intermédio das três fases da pesquisa 

documental (pré-análise, exploração do material e análise) baseadas em Bardin 

(2016) e Bowen (2009), pode-se entender a realidade dos cursos mediante a análise 

de 137 PPCs repartidos entre 82 IESs. A construção da pesquisa documental, a 

organização dos documentos e o tratamento e interpretação dos resultados obtidos 

foram feitos de modo criterioso e fundamentado na análise de conteúdo, já que a 

análise de documentos busca obter significado e compreensão das coisas. 
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Pode-se afirmar que os resultados desta dissertação são válidos, embora não 

universais. Cada IES pode tratar a abordagem das especificidades de GMPE nos 

cursos de graduação em Engenharia de Produção de forma diferente. Na fase de pré-

análise, foi possível perceber o quanto é importante a RSL na construção da pesquisa 

propriamente dita. Considera-se que o aprofundamento do conhecimento sobre o 

tema discutido permitiu que o pesquisador apurasse pesquisas e extraísse conceitos 

e achados acadêmicos que serviram de apoio para analisar como os cursos abordam 

as especificidades. 

Na fase de exploração do material, por meio do mapeamento das IESs, da 

coleta e da organização dos PPCs, foi possível conhecer parcialmente a realidade dos 

137 cursos analisados. A amostra exibiu documentos bem elaborados e de acordo 

com os instrumentos de avaliação de cursos de graduação do MEC, como o PPC da 

UFOP/João Monlevade-MG, com 213.089 palavras; e documentos somente com as 

principais informações, como o PPC da UNP/Natal-RN, com 5.132 palavras. Quanto 

mais informações o documento possuía, mais compreensível era a análise das 

unidades de contexto captadas pelas palavras do dicionário personalizado no software 

LIWC. 

Na fase de análise, mediante a codificação e AAC dos PPCs, foram concebíveis 

a interpretação, a composição, a redação e a discussão dos resultados. Mas o fato de 

não haverem dados para contrapor a análise dos documentos, como entrevistas em 

profundidade com os coordenadores, os docentes e/ou discentes, por exemplo, pode 

fazer com que os resultados alcançados nesta pesquisa não representem, de fato, a 

realidade dos cursos. Isso porque o projeto pedagógico deveria ser o guia do curso, 

mas muitos dos documentos analisados não passam de meras cópias das DCNs de 

Engenharia e da ABEPRO, como foi constatado pelo pesquisador. 

Vale frisar que a pesquisa documental nos PPCs foi feita com base nas 

especificidades de GMPE e isso pode ter guiado a dissertação para um caminho que 

não necessariamente explique tudo sobre os cursos. A análise documental pode não 

ser suficiente nesses casos, visto que existe limitação de informações nos PPCs; os 

dados existentes neles são imprecisos e incompletos; a coleta não abrangeu todos os 

cursos existentes de Engenharia de Produção; e, devido às restrições impostas pela 

pandemia de COVID-19, ocorreu falta de vivência do fenômeno por parte do 

pesquisador. 
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Em relação as limitações da dissertação, destaca-se a escassez de 

publicações que tratam justamente da criação de estratégias específicas para as 

MPEs na área de Engenharia de Produção. Isso dificultou a análise mais aprofundada 

de como os cursos tratam as especificidades de GMPE no processo de ensino-

aprendizagem. Percebe-se na RSL que a temática foi tratada pela literatura recente 

por meio da estrutura curricular para formação do engenheiro de produção (quatro 

artigos); do empreendedorismo (15 artigos); e das especificidades de GMPE (apenas 

um artigo). 

No que se refere à criação de estratégias, sugere-se que os cursos de gradua-

ção em Engenharia de Produção amplifiquem o campo de atuação do profissional, 

com destaque ao cotidiano organizacional das MPEs, que se diferem das grandes em-

presas. Isso pois o projeto de uma organização, independente do seu porte/tamanho 

e setor de atuação, deve refletir as especificidades de gestão, o perfil do dirigente e o 

ambiente na qual a empresa está estabelecida. Esse enfoque poderá contribuir na 

competitividade do engenheiro, além de inserir melhor conhecimento, senso crítico, 

equilíbrio e discernimento para a atuação em empresas de pequeno porte. 

Pesquisas futuras poderão ser desenvolvidas acerca da inclusão de novos itens 

na RSL com intuito de inserir outros componentes da engenharia de produção 

aplicáveis à realidade das especificidades de GMPE; ou da utilização de outros 

softwares de pesquisa qualitativa e análise de conteúdo para comparar os resultados 

desta dissertação com outras pesquisas; ou da aderência desta pesquisa com estudos 

que abordem os estilos dos egressos que são dirigentes em relação aos estágios do 

ciclo de vida na área de gestão estratégica e organizacional, ou com estudos em IESs 

que ofertam o curso por Regiões ou Estados do Brasil na área de gestão e avaliação 

de sistemas educacionais de cursos de Engenharia de Produção. 

Para terminar, o enfoque do curso de graduação em Engenharia de Produção 

é a visão sistêmica e holística dos sistemas de produção. Isso quer dizer que existe a 

interação do engenheiro com vários ambientes na qual a sua atuação interfere e, ao 

mesmo tempo, é afetada. Por se tratar de um assunto atual e emergente, esta 

pesquisa poderá colaborar com o entendimento pelos cursos da criação de estratégias 

específicas para MPEs e gerar revelações que orientem outros trabalhos, no sentido 

de preparar as novas gerações de profissionais para os desafios e tendências do 

século XXI.
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APÊNDICE A – Ficha documental 

 

Quadro – Ficha documental 
(continua) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

UEA Manaus AM Norte Universidade Estadual Presencial Plena 2007 4 

UEAP Macapá AP Norte Universidade Estadual Presencial Plena 2009 2 

UEM Goioerê PR Sul Universidade Estadual Presencial Plena 2011 3 

UEM Maringá PR Sul Universidade Estadual Presencial Agroindustrial 2012 3 

UEM Maringá PR Sul Universidade Estadual Presencial Civil 2012 3 

UEM Maringá PR Sul Universidade Estadual Presencial 
Confecção 
Industrial 

2012 3 

UEM Maringá PR Sul Universidade Estadual Presencial Software 2012 4 

UEMA São Luís MA Nordeste Universidade Estadual Presencial Plena 2015 3 

UEMG Divinópolis MG Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2016 3 

UEMG Frutal MG Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UEMG Passos MG Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2021 2 

UENF 
Campos dos 
Goytacazes 

RJ Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2015 4 

UEPA Belém PA Norte Universidade Estadual Presencial Plena 2021 4 

UEPA Castanhal PA Norte Universidade Estadual Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UEPA Marabá PA Norte Universidade Estadual Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UEPA Redenção PA Norte Universidade Estadual Presencial Plena 2021 2 

UERJ Resende RJ Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2013 3 

UERJ 
Rio de 
Janeiro 

RJ Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2003 4 

UESC Ilhéus BA Nordeste Universidade Estadual Presencial Plena 2010 3 

UNEB Salvador BA Nordeste Universidade Estadual Presencial Civil 2016 4 
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Quadro – Ficha documental 
(continuação) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

UNESP Bauru SP Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2006 5 

UNESP Itapeva SP Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2013 5 

UNESPAR 
Campo 
Mourão 

PR Sul Universidade Estadual Presencial Agroindustrial 2015 3 

UNESPAR Paranaguá PR Sul Universidade Estadual Presencial Plena 2020 
Não 

avaliado 

UNICAMP Limeira SP Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2017 5 

UNIVESP São Paulo SP Sudeste Universidade Estadual EaD Plena 2017 3 

URCA 
Juazeiro do 

Norte 
CE Nordeste Universidade Estadual Presencial Mecânica 2014 3 

USP Lorena SP Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2019 
Não 

avaliado 

USP São Carlos SP Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

USP São Paulo SP Sudeste Universidade Estadual Presencial Plena 2017 
Não 

avaliado 

CEFET-MG 
Belo 

Horizonte 
MG Sudeste 

Centro Federal de 
Educação 

Tecnológica 
Federal Presencial Civil 2014 

Não 
avaliado 

CEFET-RJ Itaguaí RJ Sudeste 
Centro Federal de 

Educação 
Tecnológica 

Federal Presencial Plena 2019 5 

CEFET-RJ Nova Iguaçu RJ Sudeste 
Centro Federal de 

Educação 
Tecnológica 

Federal Presencial Plena 2014 4 

CEFET-RJ 
Rio de 
Janeiro 

RJ Sudeste 
Centro Federal de 

Educação 
Tecnológica 

Federal EaD Plena 2018 5 
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Quadro – Ficha documental 
(continuação) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

CEFET-RJ 
Rio de 
Janeiro 

RJ Sudeste 
Centro Federal de 

Educação 
Tecnológica 

Federal Presencial Plena 2017 4 

FURG 
Santo 

Antônio da 
Patrulha 

RS Sul Universidade Federal Presencial Plena 2017 
Não 

avaliado 

IFCE Caucaia CE Nordeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

IFCE Quixadá CE Nordeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Civil 2015 
Não 

avaliado 

IFES Cariacica ES Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2017 4 

IFG 
Senador 
Canedo 

GO Centro-Oeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2018 
Não 

avaliado 

IFMG Bambuí MG Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2020 3 

IFMG Congonhas MG Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2018 3 

IFMG 
Governador 
Valadares 

MG Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2015 3 

IFRN 
São Gonçalo 
do Amarante 

RN Nordeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2020 
Não 

avaliado 
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Quadro – Ficha documental 
(continuação) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

IFRS 
Caxias do 

Sul 
RS Sul 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia 
Federal Presencial Plena 2017 

Não 
avaliado 

IFSC Caçador SC Sul 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2015 
Não 

avaliado 

IFSP Boituva SP Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2020 
Não 

avaliado 

IFSP Registro SP Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2016 
Não 

avaliado 

IFSP São Paulo SP Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2018 4 

IFSP São Paulo SP Sudeste 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Federal Presencial Plena 2018 
Não 

avaliado 

UFAL 
Delmiro 
Gouveia 

AL Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2014 2 

UFAL Penedo AL Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 3 

UFAM Itacoatiara AM Norte Universidade Federal Presencial Plena 2018 3 

UFAM Manaus AM Norte Universidade Federal Presencial Plena 2018 3 

UFBA Salvador BA Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2009 4 

UFC Russas CE Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2019 5 

UFCAT Catalão GO Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2013 4 

UFCG 
Campina 
Grande 

PB Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2014 4 

UFCG Sumé PB Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2011 3 

UFERSA Angicos RN Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 3 
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Quadro – Ficha documental 
(continuação) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

UFERSA Mossoró RN Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2011 4 

UFES São Mateus ES Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2009 4 

UFES (Integral) Vitória ES Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2006 5 

UFES 
(Vespertino) 

Vitória ES Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2016 
Não 

avaliado 

UFF Niterói RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 5 

UFF Petrópolis RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 5 

UFF 
Rio das 
Ostras 

RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 4 

UFF 
Santo 

Antônio de 
Pádua 

RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UFF 
Volta 

Redonda 
RJ Sudeste Universidade Federal EaD Plena 2021 5 

UFF 
Volta 

Redonda 
RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 4 

UFG 
Aparecida de 

Goiânia 
GO Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2017 5 

UFGD Dourados MS Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2019 3 

UFJF Juiz de Fora MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2003 5 

UFMG 
Belo 

Horizonte 
MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2003 5 

UFMS 
Campo 
Grande 

MS Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2014 4 

UFMS 
Nova 

Andradina 
MS Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2020 

Não 
avaliado 

UFMS Três Lagoas MS Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2020 3 

UFOB 
Luís Eduardo 
Magalhães 

BA Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2014 4 
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Quadro – Ficha documental 
(continuação) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

UFOP 
João 

Monlevade 
MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2019 4 

UFOP Ouro Preto MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2011 4 

UFPA Abaetetuba PA Norte Universidade Federal Presencial Plena 2008 3 

UFPB João Pessoa PB Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2008 4 

UFPE Caruaru PE Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2013 4 

UFPE Recife PE Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2013 5 

UFPEL Pelotas RS Sul Universidade Federal Presencial Plena 2017 3 

UFPI Teresina PI Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 4 

UFPR Curitiba PR Sul Universidade Federal Presencial Plena 2006 5 

UFPR 
Jandaia do 

Sul 
PR Sul Universidade Federal Presencial Plena 2013 4 

UFRA Parauapebas PA Norte Universidade Federal Presencial Plena 2013 
Não 

avaliado 

UFRB 
Feira de 
Santana 

BA Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2017 
Não 

avaliado 

UFRGS Porto Alegre RS Sul Universidade Federal Presencial Plena 2011 5 

UFRJ Macaé RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2017 5 

UFRJ 
Rio de 
Janeiro 

RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2011 5 

UFRN 
Currais 
Novos 

RN Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2020 
Não 

avaliado 

UFRN Natal RN Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 5 

UFS S. Cristóvão SE Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2009 4 

UFSC Florianópolis SC Sul Universidade Federal Presencial Civil 2019 5 

UFSC Florianópolis SC Sul Universidade Federal Presencial Elétrica 2019 5 

UFSC Florianópolis SC Sul Universidade Federal Presencial Mecânica 2019 5 

UFSCAR São Carlos SP Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 5 

UFSCAR Sorocaba SP Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2008 4 
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Quadro – Ficha documental 
(continuação) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

UFSJ 
São João 
del-Rei 

MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2017 4 

UFSM Santa Maria RS Sul Universidade Federal Presencial Plena 2016 5 

UFTM Uberaba MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 4 

UFU Ituiutaba MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2011 4 

UFV 
Rio 

Paranaíba 
MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 4 

UFV Viçosa MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2018 5 

UFVJM Teófilo Otoni MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2011 4 

UNB Brasília DF Centro-Oeste Universidade Federal Presencial Plena 2016 5 

UNIFEI Itabira MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2016 4 

UNIFEI Itajubá MG Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2013 5 

UNIPAMPA Bagé RS Sul Universidade Federal Presencial Plena 2010 4 

UNIR Cacoal RO Norte Universidade Federal Presencial Plena 2016 5 

UNIRIO 
Rio de 
Janeiro 

RJ Sudeste Universidade Federal Presencial Plena 2016 4 

UNIVASF Juazeiro BA Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2012 5 

UNIVASF Salgueiro PE Nordeste Universidade Federal Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UTFPR Londrina PR Sul Universidade Federal Presencial Plena 2017 4 

UTFPR Medianeira PR Sul Universidade Federal Presencial Plena 2015 4 

UTFPR 
Ponta 

Grossa 
PR Sul Universidade Federal Presencial Plena 2014 4 

FURB Blumenau SC Sul Universidade Municipal Presencial Plena 2019 3 

UNIRV Rio Verde GO Centro-Oeste Universidade Municipal Presencial Plena 2015 2 

UNIT Aracaju SE Nordeste Universidade 
Privada com 
fins lucrativos 

EaD Plena 2018 
Não 

avaliado 

UNIT Aracaju SE Nordeste Universidade 
Privada com 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2018 3 
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Quadro – Ficha documental 
(conclusão) 

Sigla da IES Município Estado 
Região do 

Brasil 

Tipo de 
organização 
acadêmica 

Categoria 
administrativa 

Modalidade 
do curso 

Ênfase do 
curso 

Ano que 
o PPC foi 
elaborado 

Conceito 
do 

ENADE 
2019 

UNP Mossoró RN Nordeste Universidade 
Privada com 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2014 2 

UNP Natal RN Nordeste Universidade 
Privada com 
fins lucrativos 

EaD Plena 2018 
Não 

avaliado 

UNP Natal RN Nordeste Universidade 
Privada com 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2018 3 

UTP Curitiba PR Sul Universidade 
Privada com 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2018 3 

INATEL 
Santa Rita 
do Sapucaí 

MG Sudeste Instituto 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UNICRUZ Cruz Alta RS Sul Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

EaD Plena 2019 
Não 

avaliado 

UNICRUZ Cruz Alta RS Sul Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2019 4 

UNIVAP 
São José 

dos Campos 
SP Sudeste Universidade 

Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2021 
Não 

avaliado 

UNIVÁS 
Pouso 
Alegre 

MG Sudeste Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2018 2 

UNIVILLE Joinville SC Sul Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

EaD Plena 2021 
Não 

avaliado 

UNIVILLE Joinville SC Sul Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2021 2 

UNOCHAPECÓ Chapecó SC Sul Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2014 3 

UPM Campinas SP Sudeste Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2017 5 

UPM São Paulo SP Sudeste Universidade 
Privada sem 
fins lucrativos 

Presencial Plena 2017 4 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados
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APÊNDICE B – Dicionário personalizado de palavras 

 

Arquivo dicionario.dicx 
 
Entry,Dirigente,Organização,Ambiente 
ação coletiva,1,1,1 
acompanhar,1,, 
adapta*,1,1,1 
administração,1,1,1 
administração centralizada,1,, 
administrad*,1,, 
agente,1,, 
agir localmente,1,, 
ambiental,,,1 
ambiente,,,1 
ameaça,,,1 
analisar,1,, 
análise de posição,,,1 
analític*,1,, 
aperfeiçoar,1,, 
aprendiza*,1,1, 
articula*,1,1,1 
atitud*,1,, 
atores,,1,1 
autoaprendizagem,1,, 
auxiliar,1,, 
bens,,1, 
carisma,1,, 
centraliza*,1,1, 
chef*,1,, 
cliente,,1,1 
cluster,,,1 
cognição,1,, 
cognitiv*,1,1, 
colaborador*,1,1, 
competência,1,, 
competitiv*,1,1,1 
comportamento,1,1, 
compreende,1,, 
compreender,1,, 
compreensão,1,, 
compreensividade,1,, 
comunicação informal,,1, 
comunicação oral e escrita,1,, 
comunidade*,,,1 
conceitos,,1, 
condutor,1,, 
condutores,,,1 
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conduzir pessoas,1,1, 
conhecer,1,, 
conhecimento,1,1,1 
controlador,1,, 
controlar,1,, 
controle,1,1,1 
cooperação,1,1,1 
coorden*,1,, 
corporação,,1, 
criação de empresa,,1, 
criador*,1,, 
criar,1,, 
criatividade,1,, 
critic*,1,1, 
crítica,1,1, 
crítico,1,, 
curto prazo,,1,1 
decis*,1,1,1 
demanda*,,1,1 
desarticula*,1,, 
desenvolv*,1,, 
dimensionar,1,, 
diretor*,1,, 
dirigente,1,, 
dirigir,1,, 
disciplinar*,1,, 
disposição final,,1,1 
distrito industrial,,1,1 
domínio,1,1,1 
domínio do saber fazer,1,, 
economic*,,,1 
ecossistema empresarial,,,1 
educação continuada,1,, 
eficácia,1,1,1 
eficaz,1,, 
eficiência,1,1,1 
eficiente,1,, 
empirismo,1,, 
empreend*,1,1,1 
empregador*,1,, 
empresa familiar,,1, 
empresa júnior,,1, 
empresa virtual,,1, 
empresa*,1,1,1 
empresas familiares,,1,1 
empresas juniores,,1,1 
empresas virtuais,,1,1 
engaja*,1,, 
entretenimento,,1, 
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entreter,1,, 
escass*,,1,1 
especialização flexível,1,1,1 
estatístic*,,1,1 
estratégia,1,1,1 
estratégic*,1,, 
estrategista,1,, 
estrutura simples,,1, 
etic*,1,, 
ética profissional,1,, 
experiência,1,, 
ferramenta*,,1, 
flexibilidade,1,1,1 
flexíveis,1,1, 
flexível,1,, 
fluxo de informaç*,,1,1 
força,1,1,1 
força competitiva,,1, 
forças competitivas,,1,1 
formação continuada,1,, 
formular,1,, 
fraqueza,,,1 
generalista,1,, 
gerência,1,1,1 
gerenciamento,1,1,1 
gerenciar,1,, 
gerente,1,, 
gestão,1,1,1 
gestor*,1,, 
global,,,1 
governante,1,, 
habilidade,1,, 
habilidade gerencial,1,1, 
human*,1,1, 
identificar,1,, 
impessoalidade,1,, 
implementar,1,, 
imprecis*,1,1,1 
incorporar,1,, 
incubadora,,1,1 
indicador de desempenho,1,, 
indicadores de desempenho,,1,1 
individualismo,1,, 
individualista,1,, 
indivíduo,1,1, 
indust*,,1,1 
indústria 4.0,,1,1 
informal*,1,1,1 
iniciativa,1,1, 
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iniciativa empreendedora,1,, 
inovador*,1,1,1 
inovar,1,, 
integração,1,1,1 
integrar,1,, 
intelectua*,1,, 
intenção,1,, 
interação,1,1,1 
inter-relação,,1, 
intuitiv*,1,, 
investidor*,1,,1 
julgar,1,, 
know-how,1,1, 
laboratório virtual,,1, 
líder,1,, 
lider*,1,1, 
liderar pessoas,1,1, 
local de trabalho,,1, 
local*,,,1 
logistic*,,1,1 
lucro,,1, 
lugar*,,,1 
matemátic*,1,, 
meio ambiente,,,1 
melhoria contínua,1,1, 
melhorias contínuas,,,1 
menor custo,1,1,1 
menos burocrátic*,,1, 
mercado,,1, 
micro,,1, 
microempresa*,,1,1 
modelar,1,, 
motivar,1,, 
motivar pessoas,1,1,1 
multidisciplina*,1,, 
multifuncional,1,, 
negociar,1,, 
negócio,1,1,1 
oportunidade,,,1 
organiza*,,1,1 
organização virtual,,1, 
otimizar,1,, 
pacien*,1,1, 
paciência,1,, 
parte interessada,1,, 
partes interessadas,1,1,1 
paternal*,1,, 
pensar globalmente,1,1,1 
pequen*,,1, 
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pequena empresa,,1, 
pequenas empresas,,1,1 
persist*,1,1, 
personalidade,1,, 
planeja*,1,1,1 
plano de negócio,,1,1 
poder,1,1,1 
polivalente,1,, 
porte,,1, 
posicionamento,,,1 
potencial,,1, 
potencialidade,1,1, 
precis*,1,1,1 
prevenção,1,1,1 
prever,1,, 
proatividade,1,, 
processo*,,1,1 
produção artesanal,1,1,1 
produtividade,,1, 
produto*,1,1, 
produzir,1,1, 
profissional,1,, 
profissionalismo,1,1,1 
projetar,1,1, 
projeto,,1,1 
projetor,1,, 
propriedade,,,1 
proprietári*,1,, 
qualidade,,1, 
qualificado,1,, 
racional*,1,, 
rapidez,1,1,1 
recurso escasso,,1, 
recursos,,1, 
recursos escassos,,1,1 
região,,,1 
regional,,,1 
relações sociais,,1, 
resolver problemas,1,, 
responsabilidade,1,, 
responsável,1,, 
riscos e perdas,,,1 
saber fazer,1,, 
sebrae,,,1 
selecionar,1,, 
ser capaz,1,, 
serviço*,,1,1 
simplifica*,,1, 
sistema de custeio,,1, 
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sistema de produção,,1, 
sistema*,,1,1 
sistemas de custeio,,1,1 
sistemas de produção,,1,1 
sistemática,1,1, 
sistemático,1,, 
sistêmica,1,1, 
sistêmico,1,, 
social,,,1 
sociedade,,,1 
socioeconômico,,,1 
solucionar,1,, 
stakeholder*,,,1 
startup*,,1,1 
supervisão,1,1,1 
supervisor*,1,, 
suprimento,,,1 
sustentabilidade,,,1 
sustentável,,,1 
swot,,,1 
tácita,1,1, 
tácito,1,, 
técnica*,,1, 
técnico,1,, 
tecnologia*,,1, 
tecnológico,,1,1 
tomada de decis*,,,1 
trabalhar em equipe,1,1, 
treina*,1,1, 
utilizar,1,, 
viabilidade,,1, 
visão,1,1,1 
visão crítica,1,, 
visionári*,1,, 
vocação,1,, 
vulnera*,,1,1
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APÊNDICE C – Tabela de resultados 

 

Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continua) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UEA (Manaus) 15835 6,24% 988 3,26% 516 3,78% 598 3,37% 533 
UEAP (Macapá) 34247 7,41% 2537 3,78% 1294 5,77% 1976 4,6% 1575 
UEM (Goioerê) 1222 7,36% 89 3,36% 41 6,22% 76 5,32% 65 
UEM (Maringá) 
(Agroindustrial) 

9047 11,63% 1052 4,96% 448 9,24% 835 6,81% 616 

UEM (Maringá) 
(Civil) 

9047 11,63% 1052 4,96% 448 9,24% 835 6,81% 616 

UEM (Maringá) 
(Confecção 
Industrial) 

9047 11,63% 1052 4,96% 448 9,24% 835 6,81% 616 

UEM (Maringá) 
(Software) 

9047 11,63% 1052 4,96% 448 9,24% 835 6,81% 616 

UEMA (São Luís) 33300 6,72% 2237 3,74% 1245 4,82% 1605 4,15% 1381 
UEMG (Divinópolis) 34410 5,85% 2012 3,02% 1039 4,3% 1479 3,71% 1276 
UEMG (Frutal) 43050 6,7% 2884 3,6% 1549 4,63% 1993 4,15% 1786 
UEMG (Passos) 45503 6,59% 2998 3,39% 1542 4,76% 2165 4,13% 1879 
UENF (Campos dos 
Goytacazes) 

12386 7,27% 900 3,58% 443 5,12% 634 4,41% 546 

UEPA (Belém) 108203 7,13% 7714 3,96% 4284 4,5% 4869 3,87% 4187 
UEPA (Castanhal) 108203 7,13% 7714 3,96% 4284 4,5% 4869 3,87% 4187 
UEPA (Marabá) 108203 7,13% 7714 3,96% 4284 4,5% 4869 3,87% 4187 
UEPA (Redenção) 108203 7,13% 7714 3,96% 4284 4,5% 4869 3,87% 4187 
UERJ (Resende) 17412 7,66% 1333 3,85% 670 5,11% 889 4,11% 715 
UERJ (Rio de 
Janeiro) 

14433 6,49% 936 3,52% 508 4,32% 623 3,48% 502 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continuação) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UESC (Ilhéus) 28883 6,7% 1935 3,09% 892 5,11% 1475 4,57% 1319 
UNEB (Salvador) 
(Civil) 

43541 4,64% 2020 2,58% 1123 2,89% 1258 2,29% 997 

UNESP (Bauru) 7269 5,34% 388 3,33% 242 3,16% 229 2,77% 201 
UNESP (Itapeva) 18945 5,91% 1119 2,8% 530 4,01% 759 3,28% 621 
UNESPAR (Campo 
Mourão) 
(Agroindustrial) 

20866 4,55% 949 2,63% 548 3,09% 644 2,49% 519 

UNESPAR 
(Paranaguá) 

39982 4,99% 1995 2,76% 1103 3,33% 1331 2,75% 1099 

UNICAMP (Limeira) 25586 5,84% 1494 2,92% 747 4,06% 1038 3,57% 913 
UNIVESP (São 
Paulo) (EaD) 

29573 6,97% 2061 3,64% 1076 4,92% 1454 4,21% 1245 

URCA (Juazeiro do 
Norte) (Mecânica) 

237 20,68% 49 13,92% 32 10,97% 25 8,86% 20 

USP (Lorena) 6135 9% 552 5,92% 363 5,22% 320 3,88% 238 
USP (São Carlos) 26764 5,57% 1490 2,83% 757 3,68% 984 3,25% 869 
USP (São Paulo) 9215 10,12% 932 5,51% 507 7,23% 666 6,49% 598 
CEFET-MG (Belo 
Horizonte) (Civil) 

48005 5,62% 2697 2,69% 1291 4,23% 2030 3,2% 1536 

CEFET-RJ (Itaguaí) 28856 7,32% 2112 3,71% 1070 5,02% 1448 4,44% 1281 
CEFET-RJ (Nova 
Iguaçu) 

14350 5,97% 856 2,98% 427 3,77% 540 3,31% 474 

CEFET-RJ (Rio de 
Janeiro) (EaD) 

30794 7,27% 2238 4,24% 1305 4,51% 1388 3,8% 1170 

CEFET-RJ (Rio de 
Janeiro) (Presencial) 

49686 5,31% 2638 2,5% 1242 3,67% 1823 3,44% 1709 

FURG (Santo 
Antônio da Patrulha) 

15876 7,13% 1131 3,43% 544 5,66% 898 4,57% 725 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continuação) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

IFCE (Caucaia) 68136 6,72% 4578 3,37% 2296 4,76% 3243 3,88% 2643 
IFCE (Quixadá) 
(Civil) 

27998 5,3% 1483 2,74% 767 4,08% 1142 3,72% 1041 

IFES (Cariacica) 74851 7,54% 5643 3,83% 2866 5,66% 4236 4,19% 3136 
IFG (Senador 
Canedo) 

50266 6,56% 3297 3,24% 1628 4,41% 2216 3,97% 1995 

IFMG (Bambuí) 52578 5,95% 3128 3,29% 1729 3,81% 2003 3,16% 1661 
IFMG (Congonhas) 35775 6,87% 2457 3,54% 1266 4,79% 1713 4,43% 1584 
IFMG (Governador 
Valadares) 

43080 6,39% 2752 3,49% 1503 4,42% 1904 3,57% 1537 

IFRN (São Gonçalo 
do Amarante) 

67392 6,71% 4522 3,36% 2264 5,04% 3396 3,98% 2682 

IFRS (Caxias do Sul) 40530 5,71% 2314 2,94% 1191 3,88% 1572 3,27% 1325 
IFSC (Caçador) 48389 8,8% 4258 4,38% 2119 5,56% 2690 4,89% 2366 
IFSP (Boituva) 50610 6,25% 3163 3,37% 1705 4,19% 2120 3,37% 1705 
IFSP (Registro) 43926 6,6% 2899 3,35% 1471 4,54% 1994 3,95% 1735 
IFSP (São Paulo) 
(Canindé) 

49598 5,42% 2688 2,59% 1284 4,11% 2038 3,32% 1646 

IFSP (São Paulo) 
(Pirituba) 

50149 5,8% 2908 2,95% 1479 4% 2005 3,35% 1679 

UFAL (Delmiro 
Gouveia) 

20151 7,12% 1434 3,53% 711 5,11% 1029 4,59% 924 

UFAL (Penedo) 46723 6,93% 3237 3,47% 1621 5,21% 2434 4,68% 2186 
UFAM (Itacoatiara) 61982 6,62% 4103 3,78% 2342 4,31% 2671 3,76% 2330 
UFAM (Manaus) 69007 5,1% 3519 2,61% 1801 3,44% 2373 2,97% 2049 
UFBA (Salvador) 2893 5,22% 151 1,83% 52 4,25% 122 3,8% 109 
UFC (Russas) 59789 5,39% 3222 3,03% 1811 3,39% 2026 3,19% 1907 
UFCAT (Catalão) 51267 5,45% 2794 2,97% 1522 3,54% 1814 3,17% 1625 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continuação) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UFCG (Campina 
Grande) 

905 9,83% 88 5,3% 47 6,96% 62 5,86% 53 

UFCG (Sumé) 32082 7,33% 2351 3,66% 1174 5,49% 1761 4,65% 1491 
UFERSA (Angicos) 36539 6,9% 2521 3,35% 1224 5,21% 1903 4,68% 1710 
UFERSA (Mossoró) 36630 7,96% 2915 4,2% 1538 5,7% 2087 4,98% 1824 
UFES (São Mateus) 55334 5,49% 3037 2,9% 1604 3,89% 2152 3,18% 1759 
UFES (Vitória) 
(Integral) 

29339 7,46% 2188 3,64% 1067 5,62% 1648 4,44% 1302 

UFES (Vitória) 
(Vespertino) 

72677 6,87% 4992 3,31% 2405 5,22% 3793 4,28% 3110 

UFF (Niterói) 10080 7,16% 721 3,73% 375 4,98% 501 3,98% 401 
UFF (Petrópolis) 9219 7,71% 710 4,14% 381 5,34% 492 4,28% 394 
UFF (Rio das Ostras) 9519 6,92% 658 3,7% 352 4,7% 447 3,69% 351 
UFF (Santo Antônio 
de Pádua) 

10080 7,16% 721 3,73% 375 4,98% 501 3,98% 401 

UFF (Volta Redonda) 
(EaD) 

8621 7,15% 616 3,96% 341 4,78% 412 3,7% 318 

UFF (Volta Redonda) 
(Presencial) 

9613 6,63% 637 3,48% 334 4,41% 423 3,5% 336 

UFG (Aparecida de 
Goiânia) 

28145 7% 1970 3,6% 1013 4,96% 1395 4,31% 1213 

UFGD (Dourados) 46600 6,99% 3257 3,54% 1649 5,07% 2362 4,29% 1999 
UFJF (Juiz de Fora) 6613 4,87% 322 2,3% 152 3,36% 222 2,98% 197 
UFMG (Belo 
Horizonte) 

6864 6,77% 464 2,81% 192 5,45% 374 4,01% 275 

UFMS (Campo 
Grande) 

22178 7,12% 1579 3,5% 776 5,6% 1241 4,81% 1066 

UFMS (Nova 
Andradina) 

41166 6,23% 2564 3,44% 1416 4,32% 1778 3,8% 1564 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continuação) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UFMS (Três Lagoas) 39184 5,81% 2276 3,07% 1202 4% 1567 3,6% 1410 
UFOB (Luís Eduardo 
Magalhães) 

62980 5,09% 3205 2,94% 1851 3,29% 2072 2,86% 1801 

UFOP (João 
Monlevade) 

213089 5,39% 11485 2,85% 6073 3,98% 8480 3,36% 7159 

UFOP (Ouro Preto) 10336 7,11% 734 2,7% 279 5,59% 577 4,78% 494 
UFPA (Abaetetuba) 19091 8,81% 1681 3,99% 761 6,26% 1195 5,54% 1057 
UFPB (João Pessoa) 15053 8,94% 1345 4,32% 650 6,59% 991 5,21% 784 
UFPE (Caruaru) 6142 4,17% 256 2,28% 140 3,84% 235 3,44% 211 
UFPE (Recife) 10012 5,3% 530 2,24% 224 4,4% 440 3,66% 366 
UFPEL (Pelotas) 67359 6,46% 4351 3,17% 2135 4,73% 3186 3,97% 2674 
UFPI (Teresina) 56213 6,29% 3535 3,32% 1866 4,61% 2591 3,82% 2147 
UFPR (Curitiba) 12912 7,09% 915 3,36% 433 5,14% 663 3,96% 511 
UFPR (Jandaia do 
Sul) 

32151 5,01% 1610 2,66% 855 3,38% 1086 2,57% 826 

UFRA 
(Parauapebas) 

42968 7,08% 3042 3,87% 1662 4,82% 2071 4,12% 1770 

UFRB (Feira de 
Santana) 

41875 7,6% 3182 3,73% 1561 5,68% 2378 4,97% 2081 

UFRGS (Porto 
Alegre) 

7988 6,81% 543 3,91% 312 4,03% 321 3,22% 257 

UFRJ (Macaé) 36889 5,67% 2091 2,6% 959 4,25% 1567 3,64% 1342 
UFRJ (Rio de 
Janeiro) 

12783 8,82% 1127 3,91% 499 6,83% 873 5,62% 718 

UFRN (Currais 
Novos) 

76181 4,34% 3306 2,49% 1896 2,62% 1995 2,58% 1965 

UFRN (Natal) 74299 5,04% 3744 2,66% 1976 3,54% 2630 3,18% 2362 
UFS (S. Cristóvão) 23105 7,84% 1811 3,9% 901 5,95% 1374 4,8% 1109 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continuação) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UFSC (Florianópolis) 
(Civil) 

6803 3,75% 255 2,34% 159 2,25% 153 1,87% 127 

UFSC (Florianópolis) 
(Elétrica) 

6803 3,75% 255 2,34% 159 2,25% 153 1,87% 127 

UFSC (Florianópolis) 
(Mecânica) 

6803 3,75% 255 2,34% 159 2,25% 153 1,87% 127 

UFSCAR (São 
Carlos) 

45631 6,75% 3080 3,51% 1601 4,97% 2267 4,14% 1889 

UFSCAR (Sorocaba) 51872 6,51% 3376 3,24% 1680 4,51% 2339 3,76% 1950 
UFSJ (São João del-
Rei) 

40202 6,49% 2609 3,28% 1318 4,72% 1897 3,85% 1547 

UFSM (Santa Maria) 12262 5,84% 716 3,1% 380 3,93% 481 3,23% 396 
UFTM (Uberaba) 57122 6,42% 3667 3,19% 1822 4,84% 2764 4,26% 2433 
UFU (Ituiutaba) 18073 4,18% 755 2,11% 381 2,54% 459 2,39% 431 
UFV (Rio Paranaíba) 7101 6,75% 479 3,66% 259 4,31% 306 3,65% 259 
UFV (Viçosa) 38886 4,81% 1870 2,77% 1077 2,89% 1123 2,47% 960 
UFVJM (Teófilo 
Otoni) 

51283 6,12% 3138 2,86% 1466 4,4% 2256 3,67% 1882 

UNB (Brasília) 24340 8,4% 2044 3,86% 939 6,77% 1647 5,47% 1331 
UNIFEI (Itabira) 39962 5,64% 2253 2,91% 1162 3,93% 1570 3,26% 1302 
UNIFEI (Itajubá) 10260 6,65% 682 3,29% 337 4,8% 492 3,58% 367 
UNIPAMPA (Bagé) 64176 6,36% 4081 3,03% 1944 4,59% 2945 3,71% 2380 
UNIR (Cacoal) 56034 5,59% 3132 2,85% 1596 3,87% 2168 3,35% 1877 
UNIRIO (Rio de 
Janeiro) 

24705 7,41% 1830 3,58% 884 5,79% 1430 4,43% 1094 

UNIVASF (Juazeiro) 35829 6,58% 2357 3,19% 1142 4,71% 1687 4,25% 1522 
UNIVASF (Salgueiro) 55185 6,04% 3333 3,04% 1677 4,1% 2262 3,49% 1925 
UTFPR (Londrina) 32044 6,41% 2054 3,34% 1070 4,21% 1349 3,61% 1156 
UTFPR (Medianeira) 19719 6,57% 1295 2,95% 581 5,13% 1011 4,2% 828 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(continuação) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UTFPR (Ponta 
Grossa) 

22506 8,09% 1820 3,75% 843 5,76% 1296 5,05% 1136 

FURB (Blumenau) 18806 7,26% 1365 3,03% 569 5,49% 1032 4,65% 874 
UNIRV (Rio Verde) 15257 5,43% 828 2,65% 404 3,52% 537 3,11% 474 
UNIT (Aracaju) 
(EaD) 

86651 6,96% 6030 3,95% 3422 4,48% 3881 3,79% 3284 

UNIT (Aracaju) 
(Presencial) 

86651 6,96% 6030 3,95% 3422 4,48% 3881 3,79% 3284 

UNP (Mossoró) 
(Presencial) 

46262 7,2% 3330 3,72% 1720 5,16% 2387 4,6% 2128 

UNP (Natal) (EaD) 5132 9,98% 512 4,56% 234 7,25% 372 5,59% 286 
UNP (Natal) 
(Presencial) 

5132 9,98% 512 4,56% 234 7,25% 372 5,59% 286 

UTP (Curitiba) 27554 7,06% 1945 3,46% 953 4,9% 1350 4,17% 1149 
INATEL (Santa Rita 
do Sapucaí) 

36603 5,07% 1855 2,82% 1032 3,68% 1346 3,21% 1174 

UNICRUZ (Cruz 
Alta) (EaD) 

75991 6,32% 4802 3,34% 2538 4,07% 3092 3,7% 2811 

UNICRUZ (Cruz 
Alta) (Presencial) 

75991 6,32% 4802 3,34% 2538 4,07% 3092 3,7% 2811 

UNIVAP (São José 
dos Campos) 

13128 7,3% 958 3,76% 493 4,97% 652 4,33% 568 

UNIVÁS (Pouso 
Alegre) 

15955 9,36% 1493 3,98% 635 7,18% 1145 6,1% 973 

UNIVILLE (Joinville) 
(EaD) 

81442 5,43% 4422 2,85% 2321 3,47% 2826 3,19% 2597 

UNIVILLE (Joinville) 
(Presencial) 

81442 5,43% 4422 2,85% 2321 3,47% 2826 3,19% 2597 
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Tabela – Resultados da investigação linguística e contagem de palavras 
(conclusão) 

Filename WC DIC 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário no 

PPC 

Dirigente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“dirigente” 

Organização 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“organização” 

Ambiente 

Contagem 
aproximada de 

palavras do 
dicionário na 

categoria 
“ambiente” 

UNOCHAPECÓ 
(Chapecó) 

7606 8,03% 610 3,94% 299 5,19% 394 4,84% 368 

UPM (Campinas) 20706 5,88% 1217 3,25% 672 4,14% 857 3,33% 689 
UPM (São Paulo) 49672 5,88% 2920 3,39% 1683 3,81% 1892 3,29% 1634 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados 


