Divulgação das atividades correntes do NDE:

O NDE atua por meio de grupos de trabalho com os seguintes projetos:

Retrato Acadêmico do Departamento de Administração: Consiste no fomento à
análise sobre as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Administração em suas
três vertentes de ensino-pesquisa-extensão. Há uma mobilização de estudantes para a
produção do Relatório Retrato Acadêmico que se transformou em um projeto de extensão
permanente. O primeiro relatório foi oficialmente entregue e a divulgação dos resultados
do estudo de 2018-2019 está em andamento nas redes sociais. O processo seletivo para
formação de nova equipe para a elaboração do relatório de 2020 também está em
andamento. A iniciativa tem ainda o objetivo de fortalecer processos de transparência e a
accountability da universidade pública em sua comunicação com a sociedade.
Boas Práticas em Sala de Aula: esse projeto tem como objetivo principal criar um fórum
para os professores do Departamento de Administração compartilharem suas experiências
em sala de aula, promovendo boas ideias e impressões a respeito de ferramentas, técnicas
e atividades que resultem em uma boa didática. Em 2020, o foco dos encontros reside no
ensino a distância e ensino remoto, considerando-se o contexto da pandemia. Até o final
de setembro foram realizados 6 encontros, mas há outros dois agendados para outubro.
Grupo de Trabalho para Acompanhamento de Estudantes indígenas: este grupo de
trabalho tem o objetivo de acolher, orientar, e acompanhar o desenvolvimento dos
estudantes indígenas do Departamento de Administração, identificando suas necessidades
de aprendizagem específicas, compreendendo seus contextos mais amplos de
aprendizagem e sensibilizando o corpo docente para este processo de inclusão da
diversidade na Universidade. Dentre as atividades do grupo destacam-se: monitoramento
de matrículas de estudantes indígenas aprovados no vestibular específico, criação de
grupo de whatsapp dedicado ao acolhimento dos estudantes indígenas, campanhas de
arrecadação de alimentos e materiais, acompanhamento do desempenho dos estudantes
indígenas nas disciplinas em que estão matriculados, oferta de vagas exclusivas para
projetos de extensão ligados ao NDE.
Casoteca Digital em ADM: é uma iniciativa surgida no âmbito do NDE do curso de
Administração que conta com parceria da empresa junior do curso, a AD&M, e
participação de estudantes dentro de uma lógica interdisciplinar. Coordenado pela
professora Helena Costa e pelo professor Caio Costa, o projeto foi contemplado no edital
Educação para o Terceiro Milênio do CEAD UnB (2019). Este edital alinha-se ao
propósito do NDE ao passo em que busca fomentar inovações para as relações ensinoaprendizagem na nossa universidade. O objetivo do projeto é construir um banco de
dados digital (Casoteca), de acesso aberto, que funcione como um repositório de casos
contemporâneos de ensino em Administração. Estes casos, de autoria de professores e
estudantes do ADM UnB, poderão ser utlizados como ferramentas pedagógicas para
ampliar o dinamismo do curso, bem como para transpor os alunos a situações reais e
complexas de suas atuações profissionais em distintos temas da Administração. As
atividades terão duração de 12 meses e serão iniciadas em outubro de 2020. A equipe é
composta por 3 estudantes bolsistas e 5 voluntários. A primeira atividade será a análise
de repositórios de destaque já existentes (benchmarking), dando base para o

desenvolvimento de um site. Em seguida, serão construídos casos propriamente ditos,
manuais para escrita dos casos que possam integrar o repositório e, finalmente, materiais
de apoio à docência com o uso do método de casos.
Grupo de Trabalho: Ética na Administração.
A ética trata de valores basilares para a convivência do ser humano em sociedade. No
ambiente profissional, estes valores aplicam-se no sentido de promover o respeito às
instituições e às pessoas, em sentido amplo. Ela tem se mostrado fundamental para
direcionar as ações dos profissionais no sentido de promover maior bem-estar a todos de
forma justa, especialmente em ambientes conturbados como o que estamos vivenciando
nos últimos anos. A ética é um dos temas transversais do curso de Administração e, como
tal, merece ter reforços de abordagens e revisitações constantes. Neste sentido, o objetivo
inicial da iniciativa é discutir e elaborar propostas para o reforço das abordagens do tema
Ética no curso de Administração. Para tanto, o grupo está planejando a realização de um
levantamento sobre a abordagem do tema Ética nas disciplinas do curso por meio da
análise das ementas das disciplinas ofertadas e por meio de pesquisa de percepção junto
aos professores do ADM. Além disso será solicitada a criação de uma turma de tópicos
contemporâneos com o tema Ética e Governança.

