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Em recente reunião (04/06/2003), o Conselho Nacional de Educação, pela sua Câmara de 
Educação Superior, aprovou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Administração, pondo fim, ao menos por enquanto, ao imbróglio causado pelo Parecer nº 100 
que, mesmo não homologado pelo Ministro de Estado da Educação, trouxe grande intranqüilidade 
aos meios acadêmicos, empresariais, profissionais e à sociedade em geral. Eis que, em seu bojo, 
carregava a nefasta proposta de redução da duração de alguns cursos de graduação para três 
anos. Nesse meio foram incluídos cursos de grande tradição em ordem profissional, entre eles os 
cursos de Direito, Contabilidade, Economia e Administração, gerando a impetração de Mandado de 
Segurança no Superior Tribunal de Justiça que, em recente decisão de mérito, anulou a proposta 
para o curso de Direito.  
 
Ao invés do confronto judicial, preferiram as entidades relacionadas com o ensino e o exercício 
profissional da Administração, no caso a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 
Administração – ANGRAD e o Conselho Federal de Administração - CFA, partir para o debate das 
propostas com o Ministério da Educação. Com esse ímpeto e sob suas responsabilidades, foi 
realizado o 2º Encontro Nacional sobre Diretrizes Curriculares em 13/06/2003, em Brasília/DF, 
que contou com a presença de mais de quatrocentos participantes, representantes de Instituições 
de Ensino Superior de todas as regiões, coordenadores e professores de Cursos de Administração, 
resultando na proposta de Diretrizes Curriculares, encaminhada ao Ministério da Educação.  
 
Após diversas reuniões com o Conselho Nacional de Educação, veio, agora, a proposta das Novas 
Diretrizes Curriculares do Curso de Administração. Embora uma questão fulcral ainda não tenha 
sido decidida, qual seja a duração do Curso de Administração, postergada para uma discussão 
isolada e de forma profunda, mediante a realização de audiências públicas, entendemos que as 
novas Diretrizes representam um avanço considerável para o ensino de Administração em nosso 
País, eis que flexibiliza e possibilita a liberdade das IES construírem currículos de curso de 
Administração voltados às realidades e necessidades do mercado de trabalho e, por que não dizer, 
da própria região.  
 
A proposta das Diretrizes é ousada. Devemos estar atentos para a importância do Gestor do Curso 
nesse processo de mudança. Ele será o responsável pelo envolvimento de todas as pessoas 
ligadas na construção de um novo modelo de projeto pedagógico, de forma criativa e inovadora, 
procurando balancear a teoria e a prática com atividades curriculares complementares, 
incentivadas pelas novas Diretrizes.  
 
Para isso, os cursos precisarão de um Coordenador com perfil de Gestor de Oportunidades para 
favorecer a implementação dessas mudanças a fim de incrementar o nível de aprendizado 
contínuo por meio do fortalecimento da crítica e da criatividade de todos os agentes envolvidos no 
processo. O Coordenador Gestor deve possuir habilidades para lidar com funções políticas, 
administrativas, acadêmicas e institucionais.  
 
Certamente as IES, quando da elaboração de seus currículos, o farão seguindo as orientações 
gerais das Diretrizes, mediante projetos pedagógicos consistentes que contemplem uma formação 
acadêmica sólida, que efetivamente capacite o graduando ao pleno desempenho profissional. 
Definitivamente nos afastamos das grades com norte em currículo mínimo, imposição 
ultrapassada, jurássica, que engessava a possibilidade de criação de uma maior diversidade de 
carreiras.  
 
Com as novas Diretrizes, alcançaremos as condições necessárias para prover a sociedade de uma 
gama de profissionais com multiplicidade de perfis, mediante diferentes formações e linhas de 
formação, aprofundamento de estudos, para cada área do conhecimento.  



 
A forma atual de concepção curricular, com detalhamento de disciplinas e cargas horárias com 
cumprimento obrigatório, efetivamente impedem as Instituições de atender necessidades 
prementes e evolutivas, da ciência, da sociedade e dos mercados. A nova concepção destina às 
IES a autonomia suficiente para a implementação de currículos flexíveis, possibilitando o 
acompanhamento da evolução de novas tecnologias pela academia.  
 
Embora a proposta faculte às IES a adoção do Estagio Curricular Supervisionado e do Trabalho de 
Conclusão de Curso, entendemos que estes componentes se tornarão elementos diferenciados 
para a qualificação do curso ofertado, principalmente o primeiro, considerando-se a importância 
da consolidação do desempenho profissional, o que, inclusive, poderá influir na escolha da IES 
pelo interessado. O que vai ser uma opção, certamente se transformará numa obrigação, não em 
razão de uma norma jurídica, mas pelas regras da qualidade necessária à concretização de um 
curso conceito A.  
 
Ultrapassada a primeira etapa, ou seja, a aprovação das Diretrizes, esperaremos, agora, a 
definição da duração do curso de Administração. O CFA e a ANGRAD defendem que a carga 
horária não deva ser inferior a 3.000 horas/aula, o que significa uma duração mínima de quatro 
anos. Nas reuniões e audiências públicas chamadas pelo CNE, democraticamente, defenderemos 
nossa posição, convictos de que é a melhor para o ensino da Administração em nosso País.  
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