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1. RESUMO

Viver e trabalhar em grupo, expressar opiniões, manifestar empatia e argumentar

são habilidades que facilitam as relações interpessoais, em quaisquer contextos da

vida do indivíduo. A competitividade do mercado de trabalho coloca em xeque todas

as certezas de que dispunham, há algum tempo atrás, os estudantes, ao concluírem

seu  curso  de  graduação  e  a  formação  universitária  tem  papel  importante  no

desenvolvimento e aquisição de Habilidades Sociais. Este estudo tem como objetivo

propor ações estratégicas para o desenvolvimento de competências profissionais de

estudantes de Administração, a partir da identificação das principais necessidades

de aquisição de habilidades sociais dos mesmos. Como método, será realizado um

levantamento, a partir da literatura estudada, sobre as habilidades e competências

do Administrador, a fim de elaborar um perfil de competências. Em seguida, estes

dados serão comparados aos resultados encontrados por Lucena et al (2016), que

investigou os principais déficits de habilidades sociais dos estudantes egressos do

curso  de  Administração,  bem  como  as  vivências  que  estes  alunos  consideram

significativas  na  aquisição  de  seu  repertório  de  Habilidades  Sociais.  Como

resultados, espera-se elaborar uma proposta de atividades que promova a aquisição

das competências interpessoais que se mostrarem deficitárias entre esta população.

2. INTRODUCAO

A crescente complexidade das demandas organizacionais exige, cada vez mais, que

os  profissionais  demonstrem  habilidades  técnicas  e  interpessoais  elaboradas.

Segundo Del  Prette  (2004),  as habilidades sociais profissionais são aquelas que

atendem às diferentes demandas interpessoais do ambiente de trabalho objetivando

o cumprimento de metas, a preservação do bem-estar da equipe e o respeito aos

direitos de cada um. A extrema competitividade no mercado de trabalho produz e

intensifica,  dentro  da  universidade,  a  constante  necessidade  de  reinvenção  das

propostas pedagógicas dos cursos de graduação, de modo a formar profissionais

para este novo mercado de trabalho. O incentivo à aquisição de habilidades sociais

ocorre,  durante  a  graduação,  por  meio  da  participação  em  empresas  juniores,

projetos de extensão e programas de formação continuada (Del Prette & Del Prette,

2003). Bolsoni-Silva e cols (2010) relatam em seus estudos que dentre as maiores

dificuldades de estudantes universitários,  encontram-se as habilidades sociais  de

comunicação,  expressividade  e  resolução  de  conflitos.  Estudos  realizados  com



alunos  de  Administração  mostraram  que  há  maior  dificuldade  nas  habilidades

relacionadas  à  comunicação,  falar  em  público,  coordenar  grupos,  tomada  de

decisão,  trabalhar em equipe,  administrar  conflitos,  dar e receber  feedback, bem

como na percepção das próprias habilidades e déficits.  (POIANI,  2007;  CRUZ E

PASCHOA-AMARAL, 2009). Os modelos tradicionais de ensino já não instigam à

busca  por  conhecimento  novo,  tampouco  promovem  a  aquisição  de  novas

habilidades que atendam às mudanças provenientes dos cenários econômico, social

e  organizacional.  Mesmo que a  formação universitária  promova  a  excelência  do

ensino  em  nível  técnico,  torna-se  essencial  o  desenvolvimento  das  habilidades

interpessoais, sem as quais, o estudante, ao concluir a graduação, vê drasticamente

restritas  suas  oportunidades  de  trabalho.  Na  vida  universitária,  um  repertório

elaborado de habilidades interpessoais pode ser considerado imprescindível  para

um melhor desempenho acadêmico, social e para o futuro sucesso na profissão.

3. OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo propor ações estratégicas para o desenvolvimento de

competências profissionais de estudantes de Administração, a partir da identificação

das principais necessidades de aquisição de habilidades sociais dos mesmos.

4. METODOLOGIA

A  partir  da  literatura  estudada,  será  elaborado  um  perfil  de  habilidades  e

competências inerentes ao papel do Administrador no cenário atual. Em seguida,

estes dados serão comparados aos resultados encontrados por Lucena et al (2016),

que investigou os principais déficits de habilidades sociais dos estudantes egressos

(2015)  do  curso  de  Administração,  bem  como  as  vivências  que  estes  alunos

consideram significativas na aquisição de seu repertório de Habilidades Sociais. A

partir da análise conjunta destes dados, será elaborada a proposta de intervenção.

Este projeto foi aprovado pelo CEP sob número CAAE: 43211915.0.0000.5430.

5. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento deste trabalho, os resultados obtidos por  Lucena   et al,

(2016)   serão  comparados  com  o  perfil  de  competências  profissionais  do

Administrador, obtido por meio da literatura estudada. A partir da análise conjunta

destes  dados,  será  elaborada  uma  proposta  de  atividades  que  promovam  a



aquisição das competências interpessoais que se mostrarem deficitárias entre esta

população. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Como  resultado  deste  trabalho,  espera-se  elaborar  uma  proposta  de  ação

contemplando  a  implantação  de  atividades  que  promovam  a  aquisição  das

competências  interpessoais  e  habilidades  sociais  que  se  mostrarem  deficitárias

dentre os egressos.
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