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Resumo

As universidades são um amplo espaço de discussão, aprendizagem, compartilhamento e
criação de valor. A sua interação com a sociedade e a aplicação do conhecimento nas
atividades cotidianas comunitárias e nas de teor profissional fazem dela a referência como
provedora de conhecimento. As IES, no entanto, atravessam uma fase crítica nos seus

negócios, com a extrema competitividade do setor. Com a multiplicação do número de
universidades e centros universitários, é difícil manter a qualidade e os serviços em estado
de excelência justamente pela acirrada competição que há entre elas, às vezes com preços
abaixo do possível. Ao mesmo tempo, a exigência por parte dos alunos é cada vez maior,
pressionados pelo mercado de atuação. A gestão do conhecimento é o modelo que se
apresenta como o mais adequado nestes tempos em que as IES precisam se reinventar,
reorganizar e redirecionar esforços, todos os dias e a cada momento. Este trabalho, à luz

Revista ANGRAD - V. 7, N. 4, Out./Nov./Dez. 2006 59



Edson Roberto Scharf, Eduardo José Floriano-Sierra e Leomar dos Santos

das respostas dos professores do curso de Administração do Centro de Ciências Sociais
aplicadas da FURB - Universidade Regional de Blumenau, amplia a reflexão e propõe
ideias para uma atuação competitiva baseada na gestão do conhecimento.

Palavras-Chave: Gestão do conhecimento, criação de valor, aprendizagem.

Abstract
The universities are an ample space of quarrel, learning, sharing and creation of value. Its
interaction with the society and the application of the knowledge in the communitarian
daily activities and the ones of professional text makes of it the reference as knowledge
supplier. However, the IES cross a criticai phase in its businesses, with the extreme
competitiveness of the sector. With the multiplication of the number of university and
university centers, it is difficult to exactly keep the quality and the ser vices in state of
excellency for the incited compjetition that hás between them, to the times with prices
below of the possible one. At the same time, the requirement on the part of the pupil is
each bigger time, pressured for the performance market.The knowledge management is
the model that if presents as most adequate in these times where the IES need to recreate,
to reorganize and to redirect efforts, every day and to each moment. This work, to the
light of the answers of the professors of the course of Administration of the center of
applied social sciences of the FURB - Universidade Regional de Blumenau, it extends the
reflection and it considers ideas for a competitive performance based in the knowledge

management.

Key-words: knowledge management, creation value, learning.

l. Introdução
As universidades são a linha de frente do conhecimento, considerando seus esforços

de pesquisa, sua capacidade de absorção e discussão dos acontecimentos na sociedade, a
aplicação de conceitos nas práticas administrativas e seu entendimento amplo sobre as
coisas, científicas ou não.

Todo o conhecimento desenvolvido e adquirido nas IES pode passar pela discussão
em sala de aula ou fora dela. Infere-se daí que grande parte deste conhecimento esteja de
alguma forma catalogada, explicitada, registrada. Organização, neste caso, é imperativo.
De antemão, no entanto, já se sabe, por experiência prática que uma parte significativa do
conhecimento é tácito, inclusive nas universidades, o que impede sua disseminação mais

organizada, seu compartilhamento mais metódico.
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Este artigo elenca propostas para as IES em relação à aplicação da Gestão do Conhe-
cimento como um dos pilares para o engrandecimento pessoal e profissional de cada en-
volvido, criação de valor para a instituição e compartilhamento real do saber.

Para desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se como instrumento para coleta de da-
dos um questionário aplicado aos professores do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de
uma IES. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem quantitativa-
qualitativa.

.Referencial Teórico

2. l Gestão do conhecimento

Gestão do conhecimento, na visão de J. Terra (2002), não tem uma definição pa-
drão, nem um esquema universal dentro do qual se possam alinhar diferentes profissio-
nais, mas é uma disciplina emergente e necessariamente complexa, representando uma
mudança do foco na informação para o foco nos indivíduos que criam e são donos do seu
próprio conhecimento.

Ainda segundo J. Terra (apud FLEURY E OLIVEIRA, 2001), a gestão do conhecimen-
to nas organizações passa obrigatoriamente, pela compreensão das características e deman-
das do ambiente competitivo. Estamos vivendo em um ambiente cada vez mais turbulento,
em que vantagens competitivas precisam ser permanentemente reinventadas e setores de
baixa intensidade em tecnologia e conhecimento perdem participação económica.

Assim, o desafio de produzir mais e melhor vai sendo ultrapassado pelo desafio per-
manente de criar novos produtos, serviços e processos gerenciais e, dada a velocidade das
transformações e a complexidade crescente dos desafios de mercado, não é mais permiti-
da a concentração dos esforços em alguns poucos funcionários ou áreas da empresa. Entra
aqui, cada vez de forma mais forte e estruturada, a gestão do conhecimento que, de acor-
do com Fleury e Oliveira (2001), implica na adoção de práticas gerenciais compatíveis
com a criação e aprendizado individual e, também, na coordenação sistémica de esforços
nos planos organizacional, individual, estratégico e operacional.

Complementam dizendo que, num cenário onde as grandes empresas atuam como
redes de inteligência buscando novos mercados e oportunidades, a gestão do conhecimen-
to desempenha um papel vital para o estímulo da interação, integração, participação, co-
operação, compartilhamento, socialização, criatividade, trabalho em equipe e sinergia,
indispensáveis ao crescimento da organização e à obtenção de vantagem competitiva no
mercado.

Sendo complexo e por possuir alicerces altamente estratégicos, responsáveis por
definir características organizacionais e por criar condições capacitadoras que direcionem
o funcionamento da empresa e garantam seu crescimento, o processo de gestão do conhe-
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cimento deve ser enquadrado na estrutura organizacional numa única área estratégica que
seja independente daquelas diretamente relacionadas com as atividades meio e fim da
empresa.

Nonaka eTakeuchi (1997) explanam a estrutura conceituai básica do conhecimento
com base em duas dimensões — epistemológica e ontológica.

Pela dimensão ontológica, em termos restritos, o conhecimento só é criado por
indivíduos. Uma organização não pode criar conhecimento sem indivíduos, em que estes,
quando criativos, são apoiados ou lhes é proporcionado contextos para a criação do co-
nhecimento. A criação do conhecimento organizacional é um processo que amplia, em
toda a organização, o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-os como parte
da rede de conhecimentos da organização.

A dimensão epistemológica baseia-se na distinção entre conhecimento tácito e ex-
plícito. O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e difícil de ser formulado
e comunicado. O conhecimento explícito refere-se ao conhecimento possível de ser trans-
mitido em linguagem formal e sistemática.

A tabela abaixo apresenta algumas distinções entre os conhecimentos tácito e explícito:

Tabela dos 2 Tipos de Conhecimento

Nesta tabela, fica clara a divisão entre os tipos de conhecimento, em especial quando
se analisam as culturas: enquanto os ocidentais tendem a enfatizar o conhecimento explí-
cito, os orientais enfatizam o conhecimento tácito. Para os autores, porém, os conheci-
mentos tácito e explícito não são entidades totalmente separadas e, sim, mutuamente
complementares. Interagem um com o outro e realizam trocas nas atividades criativas dos
seres humanos. É pressuposto deles de que o conhecimento humano é criado e expandido
através da interação social entre os conhecimentos explícito e tácito.

Esta interação é denominada pelos autores de "conversão do conhecimento" processo onde
os conhecimentos tácito e explícito se expandem tanto em termos de qualidade quanto de
quantidade. Ainda com relação à gestão do conhecimento, os autores defendem que "...o
conhecimento é identificado com a crença produzida (ou sustentada) pela informação".
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Assim sendo, a informação pode ser vista de duas perspectivas: a informação sintáti-
ca (ou volume de informações) e a informação semântica (ou o significado). A informação
sintática encontra-se na medição do fluxo de informações sem levar em consideração o
significado inerente, enquanto o aspecto semântico da informação é mais importante para
a gestão do conhecimento, pois concentra-se no significado transmitido.

Portanto, a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é cria-
do por esse próprio fluxo de informações, ancorado nas crenças e compromissos do seu
detentor. Essa compreensão enfatiza que o conhecimento está essencialmente relacionado
com a ação humana.

Finalmente, os autores advogam de que tanto a informação quanto o conhecimento
são específicos ao contexto e relacionais na medida em que dependem da situação e são
criados de forma dinâmica na interação social entre as pessoas.

Defendem, ainda, que o único aprendizado relevante numa empresa é o aprendiza-
do daquelas pessoas dentro da empresa que têm poder para agir. Em especial, quando se
refere aos clientes, em que enfatiza que o ponto de partida do processo deve ser o modelo
mental atual que o público tem naquele momento. Se o público-alvo é uma equipe de
gerentes, por exemplo numa palestra fora do Estado, o modelo deve ser a soma dos mo-
delos mentais individuais de cada gerente:

Para o aprendizado, porém, não é a realidade que importa, mas o modelo de realida-
de na mente da equipe, modelo que mudará à medida que o entendimento que os mem-
bros têm de seus mundos for se aperfeiçoando. O autor finaliza dizendo que a única van-
tagem competitiva que a empresa do futuro poderá ter será a capacidade de seus gerentes
de aprender mais rápido do que os concorrentes.

Maia (2003) afirma que a necessidade real de implantação de sistemas de Gestão do
Conhecimento não surge apenas do corpo diretivo da empresa, mas, principalmente, de
seu quadro de funcionários, que cada vez mais precisam entender o todo, o papel de cada
um dentro desse todo, as metas estabelecidas e as estratégias para atingi-las.

E continua o seu raciocínio, dizendo que "... mais especificamente as instituições de
ensino superior, não fogem a essa regra e hoje necessitam de uma administração cada vez
mais profissionalizada, o que requer ferramentas de gestão que facilitem e agilizem os
processos e o entendimento do todo". É, na opinião da autora, uma questão de sobrevi-
vência e inteligência competitiva.

2.2 Criação de Valor

Como o texto original versa sobre criação de valor, é oportuno discorrer um pouco
sobre os primórdios do uso deste conceito. A criação de valor, com conceito próximo ao
que utilizamos hoje, tem acontecido por mais de cem anos baseada na empresa e, basica-
mente, movendo-se para a busca da eficiência. Em especial, a eficiência nos processos que
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fazem parte da produção de bens e serviços a um custo baixo. A produção destes bens
físicos, dos serviços e da informação oferecidos pela empresa pode levar a criação de valor
para os compradores.

Para acentuar o papel da tecnologia da informação em mercados competitivos, sur-
ge o conceito de cadeia de valores. Michael Porter (1979), seu criador, afirma que o
conceito identifica as várias atividades diferenciadas, do ponto de vista tecnológico e eco-
nómico, que a empresa desempenha para executar seu negócio e são chamadas de ativida-
des de valor.

O valor gerado pela empresa é mensurado através do preço que os compradores
estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. O negócio é rentável quando o valor que
cria é superior ao custo do desempenho das atividades de valor. Para conquistar vantagem
competitiva em relação aos concorrentes, ela precisa desempenhar essas atividades a um
custo inferior ou executá-las de modo a conquistar a diferenciação e o adicional de preço
(mais valor).

A cadeia de valores de uma empresa, portanto, é um sistema de atividades
interdependentes conectadas por elos. Estes elos surgem quando a maneira como uma
atividade é desempenhada afeta o custo ou a eficácia de outras. Esta visão demonstra cla-
ramente que o conceito tem sido utilizado visando, quase que exclusivamente, os custos
do desempenho das atividades e avaliando o quanto a empresa ganha no processo. O que
se está defendendo é que o consumidor tenha mais peso nesta relação e que a dependên-
cia, se houver, aconteça mais da empresa para com o consumidor do que o contrário.

Os autores sugerem, então, que as empresas devem se forçar a pensar de forma
diferente sobre a criação de valor e estar alerta às experiências do consumidor. Durante a
década de 90 do século XX, as noções de empresa estendida e de organização sem frontei-
ras estimularam administradores a expandir sua busca por eficiências e a descobrir formas
de criação de valor a partir e além de sua cadeia de fornecimento.

Em 1995, a internet passou a incentivar ainda mais a busca pela eficiência, expandin-
do-a para todas as atividades diretamente envolvidas ou que afetassem o relacionamento
empresa-consumidor. Mesmo assim, com essa abertura e permissão aos consumidores, a
crença de que a eficiência de custos internos é a fonte da criação de valor continuou firme
e incontestada.

3. Desenvolvimento: Análise da Pesquisa e Conclusões

Para a realização da pesquisa, foi aplicado um questionário a todos os professores do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas de uma universidade, obtendo resposta de 71% dos
85 professores que formam o centro envolvido. É um alto percentual de participação,
considerando as condições de professores de horário integral e temporário. Ao se consi-
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derar somente os professores lotados no centro estudado e pertencentes ao quadro (não

temporários), a resposta é de praticamente 97%. Para este estudo, porém, foram envolvi-

dos todos os professores, à excessão dos afastados por treinamento (pós-graduação ou

viagem de intercâmbio):

• os que são lotados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas e são do quadro;

• os que são lotados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, mas não são do quadro

(temporários);

• os que são lotados em outros Centros, são do quadro e ministram disciplinas no

Centro de Ciências Sociais Aplicadas.

As pesquisas quantitativas utilizam uma amostra representativa do universo para mensurar

qualidade. De acordo comTrujillo (2001), as pesquisas quantitativas visam quantificar as quali-

dades e, se o objetivo é mensurar algo, é indispensável uma pesquisa quantitativa. Diz, ainda,

que "nas pesquisas quantitativas está sendo observada uma parte dos casos (a amostra) para

afirmar sobre todos os casos (o universo do qual a amostra foi extraída)."

Com relação a coleta, foram obtidos os resultados a seguir detalhados:

Na Ql, se há algum tipo de registro físico com as anotações importantes
das leituras profissionais, praticamente 65% respondeu que sim, que faz algum tipo

de registro físico, podendo ser arquivo eletrônico, uma agenda, um caderno ou outro tipo

de arquivo. Cabe informar que a universidade pesquisada possui um AVA — ambiente vir-

tual de aprendizagem bastante interativo e com uso constante por professores, nas suas

várias atividades, de remessa de materiais, a provas à distância, fóruns, chats e, quando

aprovado, 20% da disciplina ministrada à distância. Seu uso é, relativamente ao número de

professores e alunos, mais utilizado pelos professores do que pelos discentes (aproxima-

damente 29% dos acessos são dos professores, no entanto, estes são menos de-10% do

total de possíveis acessantes).

Neste caso, automaticamente os professores, mesmo que não tenham organizado

um arquivo próprio, informam, corretamente, que há algum tipo de registro, pois usam o

ambiente virtual de aprendizagem.

Na Q2, se há compartilhamento com os alunos da maior parte das leitu-
ras profissionais, mesmo que não registradas fisicamente, aproximadamente 82%

dos respondentes disseram que compartilham em sala de aula a maior parte das suas leitu-

ras profissionais. Como não são registradas fisicamente, é, de acordo com Nonaka eTakeuchi

(1997), o denominado conhecimento tácito, ou seja, aquele que está disponível caso seja

compartilhado pelo detentor, mas não tem registro expresso, formal.

Stewart (1998) denomina o capital intelectual de uma organização de ouro oculto,

com a explicação de que é aquilo que não é possível enxergar fisicamente, mas está lá,

internalizado em cada indivíduo e, muitas vezes, exposto através do sucesso que a empre-

sa atinge em seu mercado de atuação com o auxílio dele.

Revista ANGRAD - V. 7, N. 4, Out./Nov./Dez. 2006 65



Edson Roberto Scharf, Eduardo José Floriano-Sierra e Leomar dos Santos

É compreensível que grande parte do conhecimento dos professores esteja na forma
tácita. Levando em conta o volume fenomenal de dados e informações que circula, diari-
amente, pela imprensa e demais veículos, a capacidade de interação que ele deve mostrar

em sala de aula com as novas experiências trazidas pelos alunos, o acúmulo natural das
funções de professor, funcionário da universidade e, muitas vezes, com atividades profissi-
onais extra-universidade, e a exigência de atualização quanto aos conhecimentos da sua
área de docência, no mínimo, é possível que o tempo seja bastante exíguo para o registro
ordenado de informações. Ainda que entendido como fundamental, é uma questão de
tempo limitado.

Mesmo não tendo o registro, o percentual de professores que disse compartilhar
com os alunos o conhecimento adquirido através das leituras profissionais é muito alto. A
busca por enriquecer as explanações em sala de aula, a integração entre os conceitos teó-
ricos e as ações práticas nas empresas, a construção de uma referência crível para o profes-
sor enquanto profissional do ensino (ou seja, para ensinar tem que saber — ver complexo de

superioridade, de Cassapo, abaixo) e a busca pela multidisciplinaridade através de conceitos
usados no mercado fazem com que o professor deva compartilhar o que vê, lê ou ouve.

Este compartilhamento, no entanto, pode não ser tão simples quanto parece, tanto
de um lado (quem compartilha) quanto do outro (quem recebe). Para Cassapo (2003),
existem dificuldades na socialização do conhecimento:

1) a dificuldade de ensinar: 1.1. por complexo de superioridade (por que dividir o

que me diferencia dos outros?) e 1.2. por complexo de inferioridade (realmente,
não tenho nada a ensinar...)
2) a dificuldade de aprender: 2.1. por complexo de superioridade (não tenho nada a
aprender com ninguém) e 2.2. por complexo de inferioridade (tento aprender, mas
não sou capaz de entender ou colocar em prática).
Portanto, o compartilhamento do conhecimento exige o reconhecimento, o enten-

dimento e o resolver estas dificuldades. Consiste em mudar os modelos mentais para
estimular este compartilhamento nas suas várias instâncias, de cima para baixo, de baixo
para cima e lateralmente.

Na Q3, se há compartilhamento da maior parte das leituras profissio-
nais com outras pessoas, além dos alunos, 73% dos respondentes disse que sim,
que compartilha com amigos, colegas de trabalho ou clientes, caso este quando o profes-
sor tem outras funções externas à universidade (executivo contratado de empresa, sócio
de empresa ou atividade independente remunerada).

O percentual é inferior ao anterior provavelmente porque muitas das leituras não
cabem em alguns ambientes. Iniciar uma discussão sobre normas para importação ou téc-
nicas de pesquisa, talvez, não seja cabível no aniversário da filha do melhor amigo ou
durante uma sessão de seleção e treinamento de novos funcionários.
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Mesmo assim, apesar de as condições de contato com outras pessoas seja bem mais
ampla do que com os alunos que, normalmente, ocorrem em salas de aula ou laboratóri-
os, o percentual é alto. O ambiente organizacional ou familiar criado por estes professores
pode, muitas vezes, permitir a maior discussão e aprendizado com o compartilhamento
do conhecimento obtido em leituras.

Na Q4, se são registradas fisicamente as experiências profissionais que o
respondente entende como de sucesso, 60% dos respondentes disseram que não
registram as experiências que ele considera de sucesso, como a conquista de algum pré-
mio, efetivação de grande negociação ou vitória em algum evento.

Cabem duas avaliações diferentes sobre a mesma resposta.
Primeiro, os professores que têm outra remuneração profissional podem não regis-

trar as experiências entendidas como de sucesso porque outros profissionais fazem parte
dela e o processo todo é registrado, como é o caso de uma banca de advogados defenden-
do determinada situação. Este pode ser um dos motivos do baixo índice de registro das
experiências.

Depois, quando se levam em conta somente os professores que não possuem outra
forma de remuneração, percebe-se que os percentuais são próximos aos informados na

Ql, em que se perguntou sobre o registro das leituras profissionais. Ou seja, aparente-
mente, quem tem o hábito de registrar um tipo de informação (a leitura profissional como
apoio ao trabalho de docência) também o é assim com as experiências profissionais que
ele entende como de sucesso.

Davenport (1998) defende que o modo como as pessoas lidam com a informação
tem o nome de comportamento informacional que inclui a busca, o uso, o
compartilhamento, o acúmulo e o descarte da informação. Este comportamento vai sen-
do aprendido conforme o indivíduo percebe a importância do conhecimento para a sua
vida e, conseqúentemente, o seu trabalho. Como é comportamento, contudo, pode exigir
a mudança de hábitos arraigados.

Na Q5, se há compartilhamento com os alunos destas experiências pro-
fissionais consideradas de sucesso, mesmo que não tenham algum registro
físico, 90% dos questionados disseram que compartilham o sucesso profissional em sala
de aula. É o momento em que o professor constrói o seu nome como uma referência na
área, pois ao trazer exemplos que vivenciou, demonstra aos alunos que possui teoria e
prática conjuntamente, o que valoriza o profissional enquanto professor e o professor
enquanto profissional, facilitando as interações entre docente e discente.

Ao trazer para salas de aulas de Administração, cases e situações ocorridas em em-
presas de outros países, explicá-las, estudá-las e aprofundar o conhecimento e o entendi-
mento dos alunos através de uma tropicalização da experiência, ou seja, com a soma da
experiência prática do docente, ainda que em uma situação menor, a possibilidade de
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interesse dos alunos pelo tema cresce, ao mesmo tempo em que este mesmo aluno traz as
suas experiências para a sala de aula, num compartilhamento ideal dos conhecimentos.

Na Q6, se são compartilhadas estas experiências profissionais de suces-
so com outras pessoas, além dos alunos, mesmo que não tenham sido
registradas fisicamente, dos respondentes, 79% disse que compartilha com amigos,
colegas de trabalho ou clientes. Como esperado, o percentual das experiências profissio-
nais de sucesso são compartilhadas com outras pessoas, o que é natural considerando as
características de ego, insegurança ou benevolência de cada indivíduo.

A importância da questão, porém, é perceber de que o professor compartilha as
informações e o conhecimento mais em sala de aula do que fora dela, o que demonstra seu
comprometimento com a atividade de docência, em especial quanto à atualização e enri-
quecimento das aulas.

Com este questionário, aplicado aos professores de Administração, do curso de Ci-
ências Sociais Aplicadas da FURB — Universidade Regional de Blumenau, é possível perce-
ber que a gestão do conhecimento é um processo que já ocorre, parcialmente.

Não se pode medir, com esta pesquisa, quanto esforço se faz em relação aos outros
componentes da gestão do conhecimento, como inteligência competitiva, comunidades de
prática, tecnologia da informação ou e-learning. Em relação à capacidade de organização e
compartilhamento do conhecimento, porém, é possível o entendimento de que acontece
em sala de aula e fora dela, dadas as respostas dos professores à pesquisa efetuada.

O ato da aprendizagem, segundo Gagné (1980), é viabilizado por eventos internos e
externos.

Os eventos internos são chamados de processos de aprendizagem, que se constitu-
em dos acontecimentos ocorridos internamente no cérebro do ser humano, quando ocor-
re uma aprendizagem.

Os eventos externos, de acordo com o autor, são constituídos de estímulos oriun-
dos do ambiente em que o ser humano (neste caso, o estudante) está inserido, sendo estas
diferentes ações desenvolvidas pelo educador, com o objetivo de influenciar um ou mais
processos de aprendizagem.

Tanto a cognição, que vislumbra as diversas transformações pelas quais a informação é
recebida e memorizada pelo ser humano, quanto os eventos externos, quando é ativada a mo-
tivação, promovida a transferência de aprendizagem e facilitar o desempenho, estão sendo tra-
balhados pelos professores ao buscarem conhecimento e efetuarem seu compartilhamento.

4. Proposições

A Gestão do Conhecimento em empresas, com a característica implícita das univer-
sidades de provedoras do conhecimento, é muito específica.
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De um lado os professores, profissionais do saber que, em tese, buscam e desenvol-
vem conhecimento constantemente a fim de compartilhar nas suas atividades profissionais
de docência.

De outro, os alunos, muitos deles já profissionais ou executivos formados na carrei-
ra e que buscam novos conhecimentos ou novas formas de enxergar as mesmas coisas,
criando valor para o já existente.

A organização de um modelo de gestão do conhecimento nas IES pode permitir
sistematizar e transportar o conteúdo estudado por ambas as partes e, mais especifica-
mente, pelos professores, para uma base de dados em que a comunidade de estudo (pro-
fessores e alunos) possa acessar sempre que necessário.

Como proposta para o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Administra-
ção, podendo ser ampliadas a fim de atender outros cursos ou centros, sugere-se as ações:

1) desenvolver programa de capacitação e treinamento para adoção conjunta, pelo
centro estudado, de um comportamento informacional, conforme diretrizes de
Davenport(1998);
2) dotar o ambiente virtual de aprendizagem de um espaço para o compartilhamento
de conhecimento entre os professores afins, estimulado física e logicamente;
3) realizar, periodicamente, avaliação junto aos professores para conhecer seu com-
portamento em relação a Gestão do Conhecimento
4) ampliar a pesquisa para outros cursos do centro de ciências sociais aplicadas e,
com os resultados, adotar as ações necessárias para manter o processo de Gestão do
Conhecimento;
5) ampliar o instrumento de pesquisa usado, estudando outros componentes da Gestão
do Conhecimento na universidade, como a inteligência competitiva, e-learniag e outros.
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