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O Projeto Interdisciplinar do Curso de Administração foi elaborado em 2012 e 

consistia na criação de uma empresa fictícia com os conteúdos abordados no 

semestre corrente. A partir de 2018, com a intensificação das metodologias no 

UNIFAFIBE e no próprio curso, houve mais algumas mudanças. O objetivo passou a 

ser a elaboração de um trabalho em que fosse criado um mapa conceitual de cada 

disciplina, interligando os conteúdos dela à empresa; e que se gravasse um vídeo 

com todos os integrantes do grupo apresentando a empresa criada. Assim, cada 

professor elaborou um roteiro de sua respectiva disciplina e disponibilizava alguns 

momentos em sala de aula para discussão do projeto e para orientações. Já os 

alunos se reuniam extrassala de aula para elaboração dos mapas conceituais e 

gravação dos vídeos. O que se pôde observar é que houve uma interação muito 

maior por parte dos alunos, e que obtiveram muito êxito ao trabalharem em grupo. A 

qualidade dos mapas conceituais, a criatividade e os vídeos desenvolvidos 

demonstraram muita riqueza e possibilidades de se criarem, na prática, as empresas 

fictícias. Por fim, ressalta-se que a proposta do trabalho interdisciplinar foi atendida, 

e que este novo formato atraiu mais a atenção e interesse dos alunos, além de eles 

se sentirem mais desafiados e motivados. Em relação ao ponto de vista dos 

professores, foi nítida a melhora da qualidade dos trabalhos, e o empenho dos 

alunos tanto na execução quanto na apresentação da atividade. Para os anos 
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seguintes, a ideia central do projeto será mantida; e, por sugestão do NDE do Curso 

pediu-se que fosse refeita uma avaliação apenas em relação à quantidade de 

integrantes no grupo e sobre o tempo destinado à apresentação do vídeo. 

 
Palavras-chave : Projeto Interdisciplinar, Metodologias Ativas, Administração Prática. 

 
 


