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1 - Introdu~io 

0 curso de administrayao foi o curso de maior representatividade entre os formandos 

do ano de 2001. Graduaram-se, no Brasil, aproximadamente 55.000 novas profissionais, o 

que representa, considerando todos os cursos, 12% do total de formandos,. 

Seguindo essa tendencia e para preencher uma carencia de profissionais adventistas, as 

Instituiyoes de Ensino Adventistas ja oferecem cinco cursos de Administrayao no pais 

dispostos nos Estados do Parana (I), Sao Paulo (2 ), Minas Gerais (I) e Bahia (I). 

A educayao adventista nao busca somente a formayao do individuo com vistas ao born 

desempenho no mercado de trabalho. Ela busca preparar o individuo para a vida, destacando 

que esta deve ser util e de servi~o a Deus. 

Desta forma, a Faculdade Adventista de Administrayao oferece urn diferencial, ao 

resgatar no individuo alguns conceitos e valores que estao· sendo esquecidos na vida diaria. 

Segundo Becerra1 a escola adventista propoe educar "sabre a base de uma filosofia que busca 

formar o homem total para uma vida presentee futura de serviyo ao semelhante e a Deus". 

Para operacionalizar esta proposta ~s Cl;lrsos de Administrayao apresentam a disciplina 

. de Religiao em seu transcorrer. Esta disciplina aparece sabre diferentes names e com diversas 

cargas honirias, mas sempre se faz presente para atingir aos objetivos ja descritos. 

Porem em alguns casas identifica-se urn distanciamento entre as disciplinas 

ministradas no curso com a disciplina de Religiao. Tal fator ocorre, muitas vezes, devido a 

falta de atenyao no momenta da elaborayao do projeto do curso, entre transmitir os elos de 

ligayao entre as disciplinas profissionalizantes e a disciplina de religiao. 

Este fator gera urn descontentamento por parte dos. academicos que nao percebem a 

importancia da disciplina e, conseqiientemente, nao se dedicam tanto a ela quanta nas outras. 

0 resultado, e o inverso do motivo pelo qual a disciplina foi colocada na grade 

curricular, ou seja, ao inves de aproveitarmos o momenta para transmitirmos conhecimentos 

biblicos, por falta de planejamento, acabamos gerando insatisfayao. 

Considerando este quadro, este trabalho propoe a integrayao da disciplina de religiao 

com as outras disciplinas durante todo o curso, objetivando aproveitar o momenta para que, 

os valores e principios cristaos sejam transmitidos, alem da sua valorizayao como todas as 

outras disciplinas. 

Para tanto, o trabalho inicia descrevendo o desenvolvimento dos cursos superiores no 

Brasil e os motivos pelos quais eles tomaram-se necessaries. Expoe as necessidades do 

mercado por profissionais eticos, proporciona uma visao sabre o perfil do professor adventista 
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e sua influencia na forma9ao do aluno. Ap6s isso, caracteriza o curso de Administrayao, 

destacando a importancia da inclusao de obras sociais no decorrer do curso, e faz uma 

proposta curricular para esta integrayao, utilizando o curso de Administrayao da Faculdade 

Adventista Paranaense como exemplo de grade curricular. 

Desta forma, pretende-se atingir a razao original pela qual foi criado o curso, descrita 

no texto. 

2 - Desenvolvimento dos cursos superiores 

Acompanhando o crescimento da oferta de cursos superiores no Brasil, a Igreja 

Adventista tern desenvolvido e expandido sua area de educayao neste nivel. Tal evoluyao 

pode ser percebida pesquisando-se o numero de Instituiyoes de Ensino Superior, o numero de 

cursos oferecidos e as vagas. Alem disso, a diminuiyao do investimento govemamental nas 

esferas Federal e Estadual no Ensino Superior proporciona as escolas particulares uma 

oportunidade para crescerem e garantirem uma boa parcela do mercado. 

Juntamente a isso, o mercado estacada vez mais competitivo. No Brasil a decada de 

80 representou tempos de estagnayao economica. Para ser mais correto, nessa decada o pais 

encolheu. A inflayao atingiu elevados indices e as empresas preferiram ganhar dinheiro 

apostando na ciranda financeira, ao inves de investir no desenvolvimento de produtos e 

aperfeiyoamento de seu parque fabril. 

Neste cencirio, os investimentos em profissionais capacitados, apesar de claramente 

necesscirios, nao eram realizados pois a inflayao cobria possiveis desperdicios, sejam eles 

ligados as areas de pessoal, marketing, produyao ou finanyas. 

Em 1990 Fernando Collor assume o poder, e entre as medidas adotadas, ele promove a 

abertura do mercado aos produtos importados. Com isso, a industria brasileira tern urn forte 

impacto pois as empresas nao estavam preparadas para tal concorrencia e varias delas foram a 

falencia. 

Nesta epoca, o mundo tambem esta em crise de competitividade, pois as empresas 

americanas e europeias, apesar de serem muito competitivas aqui no Brasil, enfrentavam 

dificuldades em competir com os japoneses, dada a sua grande eficiencia operacional. Os 

elevados indices de ganhos na area operacional pela industria japonesa proporcionou que este 

pais ultrapassasse todos os outros no que se referia a maioria dos objetivos de desempenho em 

produyao propostos por Slack2
, quais sejam: qualidade, confiabilidade, velocidade, 
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flexibilidade e custo; esses objetivos de desempenho se traduzem em resultados pniticos para 

a empresa. 

Neste cenario, o mundo comeva a rever o gerenciamento como urn todo, e no Brasil 

percebeu-se a extrema necessidade de profissionais capazes de suprir urn mercado cada vez 

maior e mais competitivo. 

Nesta decada, as empresas comeyam a reconhecer a importancia do Ensino Superior, e 

ao valorizarem-no criam uma cadeia que acaba por gerar o inicio da expansao das IES no 

Brasil. 

Conforme ja afirmado, a lgreja Adventista tambem, nesta epoca, expandiu a oferta de 

cursos superiores, e hoje ja compoem uma base com boas opy()es para os jovens. Dentre os 

que tern maior oferta, tanto nas faculdades seculares quanto na IASD o curso de 

Administrayao sempre se faz presente com destaque tanto no que se refere ao numero de 

vagas oferecidas quanto na procura. 

3 - As necessidades do mercado 

Dadas as condiy()es ja expostas, o mercado, procura profissionais preparados para a 

competitividade atual. Pes.soas que suportem pressoe·s e saibam reagir a circunstancias 

inesperadas. 

Alem disso, e principalmente, o mercado esta a procura de pessoas que sejam 

confiaveis, tanto no que se refere a responsabilidade no trabalho, quanto na certeza de que nao 

enfrentara problemas por absenteismo em funyao de doenyas ou bebidas, por exemplo. 

Kanitz3 corrobora essa preocupayao, ou seja, a procura da sociedade por profissionais 

responsaveis e eticos aos destacar em sua coluna na revista Veja que "se voce tern uma 

religiao e nao a pratica, se voce odeia pregayoes de moralidade que seus pais lhe impoem, isso 

nao o exime de procurar urn sistema de referencia melhor para a sua vida". 

Este autor afirma que as pessoas que nao se guiarem segundo alguma conduta de 

moral, podem softer conseqiiencias severas, pois o mercado tolera cada vez menos 

profissionais com esse perfil. 

White 4 confirma essa posivao e vai alem, destacando a importancia da verdadeira 

educayao ao afirmar que "a verdadeira educavao nao desconhece o valor dos conhecimentos 

cientificos ou aquisivoes literarias; mas acima da instruvao aprecia a capacidade, acima da 

capacidade a bondade, e acima das aquisivoes intelectuais o carater. 0 mundo nao necessita 
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tanto de homens de grande intelecto, como de nobre carater. Precisa de homens cuJa 

habilidade seja dirigida por principios firmes''. 

Estas caracteri.sticas remetem-nos a busca constante de nossa sociedade por pessoas 

que tenham valores. Tais valores nada mais sao do que o viver comum dos membros da 

IASD, porque os seus principios sao a busca do born senso em suas atitudes e principalmente 

a entrega da vida a urn Ser criador e mais poderoso, que nos ama e quer o nosso bem-estar. 

Este fator e confirmado por Becerra5 ao destacar que a forma~ao de urn carater solido 

e equilibrado sao provenientes de habitos cristaos, sendo tal comportamento atrativo para os 
~ 

que entram em contato com ele. 0 autor continua afirmando que "e essa atitude que confere a 
educa~ao crista e a Biblia uma tremenda importancia na forma~ao moral e na internaliza~ao 

de val ores eticos desde a mais tenra idade". Dudley6 destaca que OS val ores nao sao recebidos 

passivamente, pelo contrario, eles precisam ser desenvolvidos ativamente. 

E importante ressaltar que tais valores devem ser aplicados a vida real dos alunos 

(Knighe). Lembro-me de urn professor que tive em urn curso pre-vestibular que citava a 

Biblia como o livro que ele mais gostava de ler a noite antes de dormir, devido a inumera 

quantidade de hist6rias absurdas ali expressadas. Esse tipo de interpreta~ao tern de ser 

terminantemente eliminada ao demonstrar na aula urn Deus vivo que aplica-se ao nosso dia

dia, e alem disso, que ao lado dele a vida de sofrimentos neste mundo, e bern menos 

complicada. Becerra8 destaca este aspecto afirmando que "o ensino deve estar 

permanentemente conectado com as situa~oes reais do campus, da vida presente e dos 

interesses especificos dos alunos e dos problemas diarios que devem enfrentar". 

4 - 0 perfil do professor 

Desta forma, percebe~se que dentre OS varios fatores que podem influenciar 0 aluno, 0 

professor e fundamental. Este, atraves do contato diario com o aluno, pode ser decisivo para o 

encontro do aluno com Cristo. 

Becerra9 ao discorrer sobre professor e ensino das aulas de Biblia, observa "que o 

educador cristao toma possivel o encontro do aluno com seu Criador ... em qualquer aula ou 

mesmo numa conversa fora da sala de aula''. Pode-se aplicar essa afirma~ao aos professores 

de qualquer disciplina, pois mostra-nos a real dimensao da responsabilidade do professor. 

0 papel do professor no cenario proposto tern grande destaque. Gaebelein apud 

Korniejczuk10 afirma que e impossivel transmitir uma educa~o crista sem que os docentes o 
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sejam, pois independentemente da eficacia docente, a sua cosmovisao e consistentemente 

transmitida para alunos e esta condiciona-os. 

A influencia do professor e tao grande, porque na verdade, eles sao a razao dos alunos 

estarem na escola (Becerra11
). Sao eles que prepararao o aluno intelectualmente para os 

futuros desafios que virao. E por esse motivo, e comum o contato gerar uma admira~ao por 

parte do aluno que, se bern utilizada, trara conseqiiencias positivas na vida do estudante. 

Sem duvida temos que salientar que e imprescindivel que o pro~essor conhe~a o 

conteudo a ser transmitido, pois sem esse, o professor nao esta apto nem a ter o dominio sobre 

a classe quanto mais passar urn exemplo de Jesus. Essa· coloca9ao e confirmada por White12 

quando cita que "ao professor e confiada importantissima obra - obra para a qual ele nao deve 

entrar sem cuidadoso e complete preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de sua voca~ao, e a 

ela entregar-se com zelo e dedica9ao". 

Ao descrever o perfil requerido do professor adventista, Gross13 destaca os seguintes 

aspectos: tra~os fisicos, fatores mentais, disponibilidade e treinamento, comportamento social, 

comportamento moral e vida espiritual. 

No que se refere a tra~s fisicos, o autor atenta para urn modo saudavel de vida, de 

modo a chegar em sala de aula disposto e com a mente descansada para ter a capacidade de 

desenvolver ao maximo o potencial a ele conferido. Habitos saudaveis no que se referem a 

alimenta~ao e ao exercicio fisico permitirao urn desempenho satisfat6rio. 0 autor14 ressalta 

que "estes aspectos nao sao apenas para o cultivo do professor. Deve ser, tambem sua 

preocupa~ao repassa-los para os seus alunos". 

Os fatores mentais incluem a inteligencia do professor mas prendem-se principalmente 

na utiliza~ao que o professor faz com esse saber, na busca constante de novos desafios tendo 

Deus como foote de sabedoria. 

"0 temperamento e as disposi~oes daqueles que lecionam em urn Escola Adventista 

revelara born humor, cortesia, fisionomia serena, voz mansa, maneiras corteses"15
. Esse 

comportamento possivelmente levara os jovens a admirar o professor fazendo com que o 

ensino deste tome-se mais prazeroso. Urn professor tranqiiilo, consciente e atencioso 

conquistara o cora9ao dos seus alunos tomando inclusive o processo ensino-aprendizagem 

mais satisfat6rio. 

0 comportamento de urn professor refletira a mansidao e bondade no lidar com as 

outras pessoas. Alem disso, demonstrara o prazer que este tern de estar com seus alunos e 
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servi-los. Dessa maneira, os estudantes pouco a pouco aprenderao a li~ao mais importante 

desta vida, sendo uteis e dedicados no servi~o do Senhor. 

A dimensao moral do carater de Jesus deve ser demonstrada pelo professor. A 

dignidade em todos os seus atos, a opiniao firme sobre temas discutiveis da atualidade e a 

dignidade em seu trabalho provara aos alunos que e possivel ser urn 6timo profissional e urn 

cristao dedicado, influenciando de maneira contundente os estudantes. 

A vida espiritual do professor deve compreender a completa dedica~ao a Deus. Desde 

o momenta em que aceitou o chamado para ser representante do Deus que e amor, o professor 

deve demonstrar este amor atraves da preocupa~ao com a salva~ao de cada aluno e esfor~ 

para influencia-lo, de maneira que este nao esque~a os ensinamentos transmitidos em sala de 

aula. 

Ao meditar em todas estas caracteristicas e necessaria que os professores estejam 

conscientes e tenham o preparo adequado pois, como vimos, a extensao de sua influencia nao 

e passivel de ser mensurada, lembrando que se o professor conhece a Cristo atraves de uma 

experiencia pessoal "os alunos o notarao e o caminho estara aberto para que cheguem a 

encontrar -se com o Mestre" (Becerra) 16
• 

Cabe esclarecer que a influencia nao ocorre apenas em sala de aula, pelo contrilrio e no 

contato diilrio, nos modos como o professor age, na sua disponibilidade em atender os alunos 

e na percep~ao dos valores nele identificados. A medida em que os alunos se conscientizarem 

de que os valores morais, profissionais e espirituais sao importantes para o professor a 

tendencia e que estes alunos passem a consideni-los importantes tambem. 

White17 destaca a seriedade com que o verdadeiro educador encara a sua fun~ao ao 

afirmar: 

"0 verdadeiro ensinador niio se satisfaz com trabalho de segundo ordem. Niio se 
contenta com encaminhar seus estudantes a um padriio mais baixo do que o mais 
elevado que lhes e passive/ atingir. Niio pode contentar-se com lhes comunicar 
apenas conhecimentos tecnicos, fazendo d,eles meramente habeis contabilistas, destros 
artistas, prosperos homens de neg6cio. E sua ambiflio incutir-lhes os principios da 
verdade, obediencia, honra, integridade, pureza - principios que deles fariio uma 
forfa positiva para a estabilidade e o reerguimento da sociedade. Ele quer que eles, 
acima de tudo mais, aprendam a grande lifiio da vida sobre o trabalho altruista." 

5 - 0 curso de Administra~io 

0 curso de administra~ao tern aproximadamente 1.600 habilita~oes no pais. Essas 

faculdades formaram em 200 I, urn grande contingente de novos profissionais. Tal numero 

deve continuar a crescer, porem ap6s esse rapido periodo de expansao, a tendencia e de que as 
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faculdades no Brasil comecem a privilegiar a qualidade, devido tanto a sele~o natural do 

mercado, quanto as exigencias feitas pelo Ministerio da Educa~ao. 

Percebe-se que a procura pelos cursos de Administra~ao em Institui~oes Adventistas 

ocorre nao apenas por pessoas adventistas, mas por pessoas de outras religioes que por 

conhecerem o Sistema Adventista de Educa~ao, confiam em sua qualidade e/ou valorizam a 

proposta da educa~ao integral. 

Os cursos de Administra~ao da lgreja, tern em sua grade curricular a disciplina de 

Religiao com o objetivo de formar nos profissionais uma cosmovisao crista, para que todos os 

que ali estudarem conhe~am os principios da vida crista, alem disso, segundo afirma a irma 

White "A cada urn foi distribuida sua obra, e ninguem pode substituir a outro. Cada urn tern 

uma missao de admiravel importancia, a qual ele nao pode negligenciar ou passar por alto, 

uma vez que seu cumprimento envolve o bern de alguma alma, e a negligencia da mesma, a 

ruina de uma criatura por quem Cristo morreu." (Review and Herald, 12 de dezembro de 1893 

apud Servi~ cristaoi8
. Portanto, a inclusao desta disciplina no quadro do curso podera 

oportunizar aos adventistas, a possibilidade de se desenvolverem e verificarem a importancia 

do cristianismo no trabal~o; enos nao-adventistas, principalmente, 0 conhecimento do que e 

viver uma vida crista. 

A necessidade da inCiusao desta disciplina no curso segue afirma~ao de White19 ao 

destacar a fonte de todo o saber. 

Todo o saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. 
Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo fisico, inte/ectual ou espiritual; 
no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, revela-se esse 
conhecimento. Qualquer que seja o ramo de pesquisa a que procedamos com um 
sincero proposito de chegar a verdade, somos postos em contato com a Inteligencia 
invisivel e poderosa que opera em tudo e atraves de tudo. A mente humana e colocada 
em comunhao com a mente divino, o finito com o Infinito. 0 efeito de tal comunhao 
sobre o corpo, o espirito e a alma esta a/em de toda estimativa. 

Hilde apud Knight20 demonstra a sua concordancia ao afirmar que "quando uma escola 

crista nao consegue transformar vidas, o objetivo daquela escola se toma quase urn absurdo". 

E imprescindivel que a inclusao da disciplina de Religiao, seja ela com qualquer 

nome, nao deve ser realizada sem urn previo estudo do qual o melhor conteudo a tratar. Uma 

pesquisa identificou que ocorre uma falta de identifica~ao dos alunos com a disciplina, ou 

seja, eles nao percebem o valor desta para a sua forma~ao profissional. Por esse motivo, 

0 
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procurar-se-a estabelecer urn conteudo programatico que alie a inclusao dos principios da 

IASD com o conteudo oferecido em uma ou mais materias do curso. 

Cabe lembrar que antes de estabelecermos o quadro das disciplinas com a proposi~ao 

do conteudo programatico, precisamos entender que tal proposta somente funcionara se o 

professor for parte integrante do processo. Outro fator e lembrar que tal proposta deve estar 

presente em todo curso, lembrando o quadro citado por Rasi que coloca a integra~ao fe-ensino 

no ensino da Administra~ao, como principalmente ligada a exposi~ao e transmissao de valores 

e etica. 0 

Essa questao e fundamental, pois no mundo de hoje, os estudantes sofrem tenta~oes 

cada vez maiores e os futuros administradores, precisarao estar bern calcados em seus valores 

morais, pois a possibilidade de roubos, desvios, acordos, subornos entre outros estarao muito 

pr6ximos durante boa parte do tempo de sua vida profissional. 

As disciplinas de religiao acompanharao as disciplinas do curso buscando, ao final 

deste, o aluno realmente saber o que e uma vida crista, conhecendo a Biblia, bern como as 

doutrinas da Igreja Adventista do Setimo Dia. 

0 aprofundamento deve ser variavel, de acordo com o numero de aulas semanais, 

porem e imprescindivel o conhecimento, por parte do aluno dos pontos mencionados. 

0 acompanhamento da disciplina com as materias do curso, torna-se necessaria para a 

percep~ao da importancia dos conteudos biblicos em sua forma~ao, como tambem a 

interdisciplinaridade eo conhecimento do todo para o delineamento de sua cosmovisao. 

6 - A importincia do servi~o 

Antes de estabelecer urn caso prcitico, e imprescindivel esclarecer que durante todo o 

curso, o servi~o ao proximo deve ser enfatizado, valorizado e cobrado. Tal fator e crucial para 

todos os que queiram ter urn conhecimento de uma vida crista. A maior prova disso e que essa 

questao tornou-se urn tema de grande discussao na atualidade, sendo chamada de 

responsabilidade social de empresas e pessoas. As empresas precisam se preocupar em 

produzir com qualidade, preocupando-se com os custos, alem de nao causar danos a natureza 

e proporcionar as condi~oes necessarias para que o funcionario desenvolva seu trabalho com 

competencia. Cobra-se tambem que elas possam trazer beneficios a comunidade. Dentre esses 

servi~os destaca-se o desenvolvimento de projetos nos quais elas envolvam os seus 

funcionarios em atividades de caridade. 0 mercado hoje valoriza empresas e pessoas que 

dediquem urn pouco de seu tempo no auxilio a comunidade. 
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Por estas razoes, a grade curricular que sera proposta proporcionara que OS alunos 

desenvolvam o servi((o ao proximo em seu dia-dia. Bursey21 afirma que a pratica do servi((o 

ao proximo proporciona varios beneficios aos alunos, entre os quais: 

1) a possibilidade de fazer com que os alunos desenvolvam seus potenciais e se sintam uteis. 

Tal fun((ao auxilia na percep((ao da importancia do trabalho em grupo nas causas que sao 

merecedoras do esfor((o, contribuindo e, percebendo a importancia de seu trabalho no 

servi~o ao proximo; 

2) a aprendizagem de que necessita-se mais de cooperavao do que de competivao. ''Na vida 

real, estamos mais propensos a formar comunidades de coopera((aO e assistencia do que ir 
. . 

a guerra". A competivao e importante e tern o seu papel, porem na vida como urn todo ela 

coloca-se em segundo plano; 

3) o ensino da crenva de que como seres-humanos somos filhos de Deus e estamos ligados as 

outras pessoas para atingir alvos em comum. 

Este autor ainda destaca que este servivo precisa ser seguido por uma profunda 

reflexao tanto individualmente quanto em grupo. Desta forma, todos verao o que os outros 

estao realizando e poderao em conjunto desfiutar os beneficios do servi((o. 

Ao estabelecer uma grade que proporcione a integrayao das disciplinas do curso, com 

uma valorizavao da importancia do servivo ao proximo e o esclarecimento de nossa missao 

neste mundo dentro de uma sequencia didatica, os cursos de Administravao das Faculdades 

Adventistas estarao realizando o que afirma White22
: 

Nossas ideias acerca da educaflio tem sido demasiadamente acanhadas. Ha a 
necessidade de um objetivo mais amp/o e mais e/evado. A verdadeira educaflio 
significa mais do que avanfar em certo curso de estudos. E muito mais do que a 
preparaflio para a vida· presente. Visa o ser todo, e todo o periodo da existencia 
passive/ ao homem. E o desenvo/vimento harmonico das facu/dades fisicas, 
intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfaflio do servifo neste 
mundo, e para aquela alegria mais e/evada por um mais dilatado servifO no mundo 
vindouro. 

Neste mesmo livro esta autora23 relembra e salienta a importancia de voltar-se a Deus 

como guia em todos os momentos. ''Todas as vezes que em Israel foi posto em pratica o plano 

divino de educa((ao, seus resultados testificaram de seu Autor. Mas em muitissimos lares o 

ensino designado pelo Ceu bern como os caracteres por ele desenvolvidos, eram igualmente 

raros. 0 plano de Deus nao se cumpriu senao parcial e imperfeitamente. Pela incredulidade e 

11'\ 
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desconsiderayao as orientayoes do Senhor, os israelitas cercaram-se de tentayoes que poucos 

tinham poder para resistir. ". 

Uma sugestao interessante eo conceito de laboratorios de serviyos mencionados por 

Becerra24 ao propor que os jovens utilizem o tempo em atividades de serviyo a comunidade. 

Muitas disciplinas tern a sua parte teorica, desenvolvida geralmente em salas de aula, e a parte 

pnitica desenvolvida em urn laboratorio especifico. Por que nao utilizar esse conceito para a 

disciplina de Religiao? Pode-se enfocar a parte teorica em sala, e quando for cabivel utilizar a 

pratica auxiliando as outras pessoas. Tal pratica alem de ajudar ao proximo e dar uma liyao 

sem precedentes aos estudantes sera muito util na regiao, uma vez que os colegios ficam em 

regioes rurais e distantes, e os moradores estao sempre carentes de pessoas que possam 

auxilia-los. 

Bursey25 apresenta experiencias da aplicayao pratica da disciplina de religiao ao 

envolver alunos em diversos serviyos ao proximo como ensinar na escola primaria, visitas a 

asilos, restaurayao de escolas, limpeza de ruas, trabalho na construyao da igreja, entre outras 

coisas obtendo uma resposta altamente positiva dos alunos. 

7 - Proposta Curricular 

0 curso de administrayao e geralmente ministrado em 4 anos, seja ele anual ou 

semestral. A proposta a ser realizada considerara que o curso tenha a disciplina de Religiao 

em todos os semestres/anos do curso com 2 creditos. 

No I o semestre o curso tern materias introdutorias, como Pesquisa cientifica, 

Informatica, Direito, entre outras. No que se refere a materias especificas o curso tern a 

disciplina de lntroduyao a administrayao e Empreendedorismo. A materia de lntroduyao a 
administrayao considera o que e Administrayao, oferece alguns conceitos basicos da 

Administrayao, explica quais as suas areas e prende-se principalmente nas funyoes da 

Administrayao, quais sejam: planejamento, organizayao, direyao e controle. Essas funyoes 

indicam quais sao os passos corretos no processo administrativo e dao uma ideia geral do 

curso e dimensao do trabalho do administrador. J3., a disciplina de Empreendedorismo tern o 

objetivo de fomentar no aluno o espirito critico e analitico afim de que ele comece a 

identificar, quais sao as carencias regionais aproveitando as oportunidades de mercado e ter a 

possibilidade de abrir urn negocio e colaborar com o desenvolvimento de sua regiao. 

De posse das materias elencadas a disciplina de Religiao deve abarcar os personagens · 

biblicos que se revelaram como grandes administradores. Exemplos como Salomao, Davi, 
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Neemias, Moises, Jose e obviamente Jesus demonstrarao a grande garna de bons exemplos 

biblicos aos alunos. Deve-se aproveitar a disciplina Empreendedorismo e utilizar esses 

personagens mostrando suas atitudes empreendedoras. 

Nome sugerido: Administradores e empreendedores da Biblia. 

No 2° semestre as materias oferecidas incluem Estatistica, Contabilidade, Portugues, 

Ingles. Especificas de Administra~ao sao oferecidas as materias de Teoria Geral da 

Administra~ao e T6picos Especiais. Na disciplina de Teoria Geral da Administra~ao o 

· conteudo desenvolve a hist6ria da · Administra~ao no seculo XX. ·Tern uma introdu~ao 

demonstrando a necessidade de administradores desde o principia da hist6ria citando 

inclusive o conselho dado por Jetro a Moises para que este estabelecesse chefes para 1.000, 

100, 50 e 10, para que o seu gerenciamento fosse possivel e eficaz. Passa pelas escolas da 

Administra~ao considerando o desenvolvimento da industria automobilistica nos Estados 

Unidos com a Escola Chissica e vai ate a Abordagem Contingencial devido a situa~ao 

complexa do mundo atual. A disciplina de T6picos Especiais e uma disciplina utilizada para 

manter os alunos atualizados com o dia-dia do mundo. Tal disciplina tern urn conteudo 

programatico livre, mas que deve enfatizar t6picos de importante considera~ao na realidade 

atual. Por exemplo, a compreensao dos motivos e conseqiiencias do ataque as Torres do WTC 

e ao Pentagono. Esse entendimento gerara discussoes muito proveitosas no sentido da leitura 

da globaliza~ao e suas implica~oes. 

Para a disciplina de Religiao deste estagio deve-se buscar trabalhar no 

desenvolvimento do pensamento religioso durante este seculo. 0 estudo das Guerras 

Mundiais, do ponto de vista religioso, e urn tema relevante. Tal discussao alem de ser 

interessante por si s6, estara desenvolvendo-se conjuntamente its disciplinas de TGA e 

T 6picos Especiais fazendo com que os alunos alem de integrarem fe-ensino, possam perceber 

a interdisciplinaridade que existe entre as disciplinas do curso. 

Nome sugerido: Hist6ria do pensamento religioso no seculo XX. 

No 3° semestre a grade curricular contempla as disciplinas Sociologia, Economia, 

Filosofia, Custos, Tecnologia da lnforma~ao, T6picos Especiais II. Diretamente ligada a 

Administra~ao sera ministrada a disciplina de Recursos Humanos I. Esta materia, que tern a 

continua~ao no 4° semestre, envolve a parte te6rica da administra~ao dos recursos humanos, 

preocupando-se com o eficaz gerenciamento do capital humano e aprendendo praticas 

referentes a sele~ao, contrata~ao, entrevista, dispensa entre outras coisas. 
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Devido a isso, nesse semestre pode-se abarcar os temas referentes a compreensao dos 

comportamentos. Entender os vcirios tipos de comportamentos existentes, identifica-Ios e 

aprender a melhor maneira de lidar com cada urn deles. Utilizar personagens biblicos para 

essa identificayao e avaliar inclusive o curricula de alguns personagens para verificar se era 

viavel ou nao a sua contratayao para determinada tarefa. 

Nome sugerido: Comportamento Humano e Cristianismo I 

0 4° semestre tern a disciplina de Recursos Humanos II, a continuayao da RHI, alem 

das disciplinas: Espanhol comercial, Contabilidade gerencial, Psicologia das organizayoes, 

Economia brasileira, Matemiltica financeira e T6picos especiais III. 

A presenya da disciplina de Psicologia pode reforyar o entendimento do ser humano. 

Recursos Humanos II, contempla a execuyao de mais algumas praticas burocraticas como a 

elaborayao do plano de cargos e salarios alem da compreensao da importancia do "capital 

humano" na empresa, sua funyao e noy(jes de motivayao e gerenciamento de pessoal. 

Juntamente com Psicologia a visao e compreensao sobre o ser humano podera ser completada 

ao avanyar mais profundamente no estudo de comportamento humano, suas ansiedades, 

problemas, carencias etc. A luz da Biblia e espirito de profecia tais temas proporcionarao a 

compreensao dos problemas da raya caida, possibilitando ao. estudante compreender as 

pessoas e auxiliit-las a extrair o melhor de cada urn. 

Nome sugerido: Comportamento Humano e Cristianismo II 

A medida em que o curso avanya, as disciplinas referentes diretamente a 

administrayao vao tornando-se mais presentes possibilitando uma maior base de referencia. 

No 5° semestre a disciplina de Economia de empresas, unem-se as seguintes materias de 

Administrayao. Administrayao de materiais e Administrayao da produyao I, estas materias tern 

seu foco no gerenciamento do sistema de produyao. A Administrayao de materiais preocupa

se com a alimentayao do sistema de produyao dando o subsidio necessario para que este 

produza com o minimo ou nenhuma interrupyao possivel. Dados de custo e transporte de 

materiais sao fundamentais nesta disciplina. Ja, Administrayao da produyao I, ensina 

conceitos referentes ao sistema de produyao como localizayao, layout, manutenyao, 

distribuiyao entre outras coisas visando proporcionar o subsidio necessitrio para a 

compreensao do sistema de produyao para a sua continuayao no semestre seguinte. A 

disciplina de Marketing proporciona os conhecimentos basicos do mercado, a diferenciayao 

entre os termos propaganda e marketing, e a com preen sao dos 4 P 's (produto, preyo, praya, 

distribuiyao e comunicayao ). Administrayao financeira I envolve conhecimentos basi cos em 
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finan~as e desenvolve os conteudos discutidos nas disciplinas de contabilidade analisando as 

demonstra~es financeiras, desde o balan~o patrimonial ate o fluxo de caixa. 

Tantas disciplinas promovem que a disciplina de teologia possa trabalhar 

principalmente com valores, pois nesse momenta entramos nas disciplinas de 

profissionaliza~ao do curso, e faz-se necessaria uma firme opiniao sobre temas tao delicados. 

Uma boa op~ao seria a discussao de valores principalmente no que se refere ao Marketing, 

pais essa disciplina apaixona a maioria dos alunos e temas como a influencia e 

condicionamento do consumidor gera boas discussoes. 

Nome sugerido: Gerenciamento cristao I 

0 6° semestre traz a continua~ao de muitas disciplinas iniciadas no 5° semestre. 

Marketing II, Financeira II, Produ~ao II, alem de Administra~ao da pequena e media empresa, 

Administra~ao de sistemas de informa~ao. Marketing direcionar-se-a para a area de pesquisas 

de mercado, Administra~ao Financeira II desenvolve as analises de liquidez, rentabilidade, 

rotatividade e alvancagem financeira, Administra~ao da Produ~ao II discute as fun~oes de 

Planejamento e controle da produ~ao (PCP) e novos paradigmas em Administra~ao da 

Produ~o. Administra~ao da pequena e media empresa desenvolve o tema de como 

· administrar uma pequena empresa em urn mercado competitivo e como tirar vantagem desta 

caracteristica e Administra~ao de sistemas de informa~ao ensina como gerenciar a informa~ao 

e como torna-la uma vantagem competitiva para a empresa. 

Com tantas disciplinas o aproveitamento dos temas religiosos precisam ser 

direcionados para que as aten~oes nao sejam desviadas. 0 melhor encaminhamento e 

aproveitar o conhecimento obtido nos outros semestres e os que serao desenvolvidos em 

finan~as e discutir a questao de impastos. Por exemplo, e correto urn cristao sonegar 

impastos? Como interpretar "Dai a Cesaro que e de Cesar" (Mateus 22:21)? Pode-se ainda 

aproveitar os temas de Produ~ao e Pequena empresa e discutir o quanta podemos e devemos 

cobrar dos funcionarios. Como extrair o maximo de seu potencial sem contudo explora-los. 

Nome sugerido: Gerenciamento Cristao II 

0 7° semestre tern as disciplinas Gestao da qualidade que trata dos temas relativQs a 

implementa~ao de sistemas de qualidade na empresa, a filosofia da qualidade total, 

manuten~ao produtiva total entre outros. Planejamento estrategico ensina ao estudante o 

processo do planejamento, as pessoas que devem estar envolvidas alem das varias visoes 

sobre estrategia. 0 semestre contempla ainda as disciplinas: Tomada de -decisao, 

1 A 



365 

Administrayao rural e cooperativismo, finanyas pessoais e projetos, materia esta em que o 

aluno inicia o estudo em gerenciamento de projetos com as suas contingencias. 

Esta grade possibilita a discussao sobre a qualidade de nossa vida. Quao util esta 

sendo nossa vida aqui na Terra. 0 quanto usamos o potencial que Deus nos deu para coisas 

uteis e de que modo terei sabedoria para explorar os talentos de meus funciomirios. Pode-se 

levar em considerayao tambem, as benyaos de Deus sobre os seres humanos e estudar 

assuntos biblicos relativos a natureza, para ensinar conceitos ja presentes na Bib~ia e s6 

descobertos pelos cientistas recentemente. 

Nome sugerido: Qualidade de vida crista 

0 ultimo semestre contem as disciplinas de Analise de balanyo, Projetos, Consultoria, 

Agroneg6cios. Serao oferecidas tambem as disciplinas de Comercio e Economia 

Intemacional. Essas disciplinas enfatizarao as relayoes comerciais entre os paises, a 

compreensao dos efeitos em cadeia na economia, os blocos economicos, entre outros 

assuntos, possibilitando 11 discussao e compreensao das razoes pelas quais o mundo esta em 

constante conflito e qual a influencia que os administradores cristaos podem ter para auxiliar 

as pessoas. Essa disciplina proporcionara uma cosmovisao crista, capacitando o aluno a 

entender urn pouco melhor o planeta. 

Nome sugerido: Cosmovisao 

Desta forma, a disciplina de Religiao estara sempre enfocando a luz da Biblia, os 

conceitos e problemas de gerenciamento e tomar-se-a urn importante componente na 

formayao do aluno. Cabe ressaltar qu·e a partir do 5° semestre o aluno iniciara os estagios 

proporcionando a aplicayao pratica de varias temas estudados enriquecendo o debate. 

8 - Considera~oes finais 

Este trabalho pretende servir como uma referenda quando da implantayao de cursos 

superiores em Instituiyoes Adventistas. Todo o seu direcionamento foi dado segundo o curso 

de Administrayao, todavia a sua base pode ser aproveitada por outros cursos, feitas as devidas 

aplicayoes a realidade. 

Quanto mais cursos aplicarem a integrayao entre suas disciplinas profissionalizantes e 

a de religiao, melhor sera a avaliayao desta proposta, como tambem o seu desenvolvimento, 

com vistas a resgatarmos a funyao original da educayao adventista. 
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Destaca-se aqui, que a uniao da teoria proposta precisa ser complementada com a 

pnitica do servi~o. No desenvolvimento do curso devem ser estabelecidas metas de servi~o ao 

proximo, visando a complementa~ao do aprendizado e a vivencia do servi~o na pratica. 

Antes de qualquer defini~ao quanto a conteudo deve-se estabelecer a missao do curso 

para que, de posse destes dados e com o perfil do cliente, possa ser implementado o conteudo 

programatico que melhor se aplique aquela realidade especifica. 

Esta proposta deve ser parte integrante de urn planejamento de integra~ao fe-ensino na 

lnstitui~ao. Implementa~oes isoladas, apesar de trazerem resultados positivos, sao bern menos 

eficazes do que fizessem parte de urn todo, onde a integra~ao fosse uma busca constante da 

casa de ensino. 

Cabe ressaltar tambem, que a proposta por si so, e apenas uma parte de urn plano de 

desenvolvimento espiritual. Sem a colabora~ao de todos na Institui~ao tal plano tern a sua 

eficacia reduzida. Percebeu-se atraves do presente trabalho que a integra~ao visa 

principalmente o cuniculo formal, sendo este apenas uma parte da integra~ao. 

Outras propostas que enfoquem a implementa~ao de integra~ao fe-ensino e visem 

primordialmente os curriculos informal e oculto, certamente complementarao o presente 

trabalho e serao de grande valia para as Institui~es de Ensino Superior Adventistas. 

Finalmente, destaca-se a importancia da constante busca de Cristo nas salas de aula. 0 

mundo clama por pessoas que tenham a coragem de expor os principios cristaos e declara-los 

· ao mundo. Portanto, que tenhamos a comunhao com Deus para ter o discernimento e clareza 

necessarios para realizar esta grandiosa obra do ministerio da educa~ao. 
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