
 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais  

 

1. Coordenador (a ): Hugo Juliano Duarte Matias 
(hugomatias.jd@ufrb.edu.br). 
 
Vice-Coordenador (a) :  
 
2. Título do projeto : Representações da formação ética/moral em cursos de 

Gestão de Cooperativas 

3. Código: 1958, processo 23007.032927/2017-09 

4. Data de aprovação: 08/05/2018 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 9: Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 
6. Resumo 
 
Trata-se de um estudo sobre a educação moral no âmbito do ensino superior 

em cursos de Gestão de Cooperativas. A ênfase, em estudos recentes, sobre a 

formação ética abrangente estabelece a importância de se considerar variadas 

dimensões do desenvolvimento moral, para além da simples construção de 

conhecimentos, o que deve ter efeito sobre os currículos dos cursos de ensino 

superior e as atitudes e práticas docentes. Desdobra-se o estudo em três linhas 

de investigação: (a) investigar em que termos a ética/moral é inserida entre os 

objetivos e estratégias de formação previstas pelos PPP dos cursos de Gestão 

de Cooperativas em diversas IES; (b) investigar conhecimentos, atitudes e 

práticas autodeclaradas de formação ética/moral por professores de ensino 

superior destes cursos; (c) investigar quais devem ser os resultados da 

formação moral/ética do ensino em cursos de Gestão de Cooperativas. As 

conjecturas a serem testadas são: 1. que a noção de ética/moral ocorre 

escassamente elaborada nos PPP, sob a forma de princípios deontológicos e 

práticas profissionais por eles guiados; 2. que o ensino da ética/moral estará 
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mais direta e atomisticamente articulado a certos componentes curriculares; 3. 

que da mesma forma será a ocorrência dessa noção no conhecimento dos 

docentes; 4. que tanto nos PPP como nas declarações dos docentes o ensino 

se resumirá à transmissão/construção de conhecimentos de princípios 

éticos/morais. Neste estudo, os PPP serão submetidos à análise de conteúdo, 

cujo referencial de codificação – somente construído diante do corpus de 

análise – levará em conta a frequência, posição, importância relativa e 

elaboração conceitual dos termos ética/moral e correlatos. O corpus de análise 

será constituído de PPP de cursos de graduação em Gestão de Cooperativas 

de IES públicas e privadas do Brasil. Os docentes dessas IES deverão 

responder a questionários com perguntas de resposta aberta e fechada. As 

respostas discursivas serão investigadas em seu conteúdo e comparadas ao 

texto dos PPP e as respostas fechadas, dadas em escalas de avaliação, serão 

sumarizadas, para também serem comparadas ao texto dos PPP. Estes dados 

também serão analisados quanto à natureza da IES (pública/privada) e ao seu 

tamanho (sob o critério da quantidade de vagas ofertadas). 
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Luana Maria Silva Tecnologia de Gestão de Cooperativas 
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Tecnologia de Gestão de Cooperativas 
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8. Agência Financiadora:  

 

10. Modalidade de financiamento:  
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