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“O homem não é nada além daquilo que a educação faz 

dele.” 

 

(Immanuel Kant) 

  



RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo verificar as contribuições do Grupo de Estudos em Logística - 

GELOG no desenvolvimento das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

profissionais de seus membros e ex-membros, bem como a importância que o grupo teve na 

formação profissional de seus membros. Para a coleta de dados foi utilizado questionário, 

aplicado a população pesquisada, e entrevista, com a atual gestora do grupo. Através da 

pesquisa caracterizou-se o GELOG como uma atividade extracurricular, focado no estudo de 

logística; verificou-se a atual posição profissional dos seus membros e ex-membros, muitos 

afirmando desempenhar funções de analistas, coordenadores e gerentes; observou-se que, de 

modo geral, as pessoas que passaram pelo GELOG atribuem ao grupo grande importância em 

sua formação profissional; além de identificar os conhecimentos, habilidades e atitudes que os 

graduandos puderam desenvolver em seu período no grupo. Para pesquisas futuras sugere-se 

que sejam realizadas em outros grupos existentes na UFSC. 

 

Palavras-chave: Atividades extracurriculares. Formação universitária. Competências.  

 

ABSTRACT 

 

The research aims to verify the contributions of Grupo de Estudos em Logística - GELOG in 

the development of the professional competences (knowledge, skills and attitudes) of its 

members and former members, as well as the importance that the group had in the professional 

formation of its members. For data collection was used a questionnaire, applied to the 

researched population, and interview with the current manager of the group. Through research 

it was possible to characterize GELOG as an extracurricular activity, focused on the study of 

logistics; It was possible to verify the current professional position of its members and former 

members, many claiming to perform the functions of analysts, coordinators and managers; It 

was possible to verify that, in general, people who have been part of the group claim to have 

acquiredthe experience of which made them grown as professionals; It was also possible to 

identify the knowledge, skills and attitudes that the students could develop during their time in 

the group. For future research it is suggested that they be carried out in other existing groups at 

UFSC. 

 

Keywords: Extracurricular activities. University education. Competences. 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

Há muito se discute qual seria o papel das universidades na formação de profissionais 

no mundo moderno e no contexto de nossa sociedade no atual século XXI. Segundo Buron 

(2016) o papel das universidades vai muito além da tarefa de formar jovens para o mercado de 

trabalho, desse modo, as universidades buscam incluir em seus planos de ensino e em suas 

metodologias a tarefa de atribuir aos jovens o senso crítico, assim preparando-os para uma 

sociedade em transformação, competitiva e capitalista. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 207, apresenta que as universidades 

devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Desta 

forma, é associado essas três atividades como três pilares fundamentais da universidade, que 

apesar de existirem por si sós, também estão interligados e assim tornam-se indissociáveis. 

O pilar do ensino refere-se às disciplinas que compõem o currículo que o estudante irá 

cursar, bem como às notas que o estudante irá alcançar em cada uma dessas disciplinas, ao 

longo de sua vida acadêmica. Neste pilar a participação do estudante não se trata de uma ação 

voluntária, e sim necessária ao estudante que deseja concluir o curso e obter seu diploma. Ainda 

segundo o autor um diploma e boas notas não são suficientes para o mercado profissional, dessa 

forma os pilares da Pesquisa e Extensão, compõem um diferencial aos estudantes. Os projetos 

de pesquisa têm como função introduzir aos estudantes o desejo pela busca do conhecimento 

científico, os estudantes podem entrar em programas de iniciação científica como bolsistas ou 

voluntários o que se mostra uma oportunidade para o graduando estudar mais a fundo um tema 

de seu interesse. Quanto ao pilar da extensão, este trata-se de uma oportunidade do aluno ter 

uma maior interação entre a teoria aprendida em sala de aula com a prática da atividade 

profissional. Além disso, a extensão possibilita um contato maior entre a universidade e a 

sociedade na qual está inserida. (FIGUEIREDO, 2015) 

A extensão universitária trata-se da produção de conhecimento construído a partir da 

experiência na prática da teoria aprendida em sala de aula, partindo da articulação entre o 

ambiente universitário e a comunidade. 

Conforme a Política Nacional de Extensão Universitária (2012, p.33),  

O estudante, assim como a comunidade com a qual se desenvolve a ação de Extensão, 

deixa de ser mero receptáculo de um conhecimento validado pelo professor para se 

tornar participante do processo. Dessa forma, ele se torna também o tutor (aquele que 

apoia o crescimento possibilitado pelo conhecimento), o pedagogo (aquele que 

conduz de mãos dadas, o processo de conhecimento) e o orientador (aquele que aponta 

a direção desse processo). 



Para Rabelo, Saldanha e Albuquerque (2015, p.3), “Essa troca de saberes e 

aprendizagem produz um conhecimento participativo e não isola o mesmo entre muros e 

eventos acadêmicos. Todo esse processo possibilita que o aluno desenvolva habilidades que 

não seria possível somente em sala de aula”. 

Dentro dessas opções é possibilitado ao estudante participar de diversas atividades 

como empresas juniores, atléticas, estágios, laboratórios de pesquisa, grupos de estudos, entre 

outros. Essas atividades extracurriculares aliadas ao ensino desenvolvido dentro do ambiente 

da sala de aula, possibilita ao estudante um maior entendimento do funcionamento das teorias 

na prática profissional. 

Neste contexto de projetos acadêmicos que se norteia a presente pesquisa, tendo como 

foco principal do estudo o projeto de extensão do Grupo de Estudos em Logística - GELOG. 

Fundado em 2001, o Grupo de Estudos em Logística (GELOG) reúne alunos de 

graduação da UFSC que tem interesse em desenvolver estudos e projetos práticos na área de 

Logística Empresarial. O GELOG é vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção e 

Sistemas através do LDL (Laboratório de Desempenho Logístico). 

O GELOG tem por missão “gerar oportunidades e desenvolvimento pessoal e 

profissional através da capacitação em Logística, formando membros diferenciados, 

expandindo o conhecimento para o meio acadêmico e empresarial.” 

Nesse contexto, tomando por base a importância e os impactos que essa formação 

complementar tem sobre a formação profissional de universitários, cabe uma pesquisa mais 

aprofundada acerca das contribuições específicas que esses projetos trazem no 

desenvolvimento das competências de seus membros.  

Pelo fato dos projetos de extensão abrangerem uma quantidade considerável de 

atividades que podem vir a ser desenvolvidas pelos estudantes, torna-se indispensável a 

delimitação da pesquisa em um projeto específico, para que assim os dados coletados possam 

refletir com maior exatidão a realidade. Dessa forma, a presente pesquisa tomou por foco as 

atividades desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Logística. 

Assim, este trabalho visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as 

contribuições do GELOG no desenvolvimento das competências dos estudantes de graduação 

da UFSC? 

Como objetivo geral a nortear a pesquisa foi definido: Analisar as contribuições do 

GELOG no desenvolvimento das competências profissionais dos acadêmicos de graduação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 



Para melhor atender ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos para compor a análise dos dados. 

a) Constatar a atual posição profissional dos antigos membros do GELOG; 

b) Verificar a importância atribuída ao GELOG na formação profissional pela 

população pesquisada; 

c) Analisar os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas no GELOG. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A educação e o ensino de qualidade são fundamentais para o desenvolvimento de um 

país e de uma sociedade mais crítica. Nesse contexto, as universidades possuem importância na 

formação e na preparação dos cidadãos, ao entregarem profissionais capacitados ao mercado 

de trabalho, sendo elas as instâncias superiores na promoção da educação. Entretanto, a 

formação de profissionais capacitados vai muito além do ensino, estando as universidades 

encarregadas de promover dentro de seu ambiente acadêmico, oportunidades de 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, que aliados ao ensino propiciarão uma 

formação completa aos estudantes. 

Para tanto é necessário entender de que forma a participação em projetos contribui no 

desenvolvimento do perfil profissional, bem como, das competências dos estudantes no nível 

superior do Brasil. 

Para a instituição do pesquisador, o presente estudo também se torna importante, uma 

vez que, por meio dele, será possível ter uma melhor visão acerca de uma atividade 

complementar dentro do ambiente universitário, que trabalha com ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa mesma forma, uma vez que seja possível melhor compreender a importância desses 

projetos para a formação universitária, torna-se mais compreensível a alocação de recursos e 

demais instrumentos para a realização dos mesmos. 

Para o autor do presente estudo, a pesquisa se mostra importante, uma vez que o 

mesmo pretende seguir seus estudos e carreira acadêmica com pesquisas na área de logística do 

departamento de Engenharia de Produção, departamento este que se encontra vinculado ao 

projeto de extensão do Grupo de Estudos em Logística. Sendo assim, torna-se interessante ao 

pesquisador conhecer melhor as contribuições que o projeto teve no desenvolvimento das 

competências e na formação profissional de seus ex-membros. 



A pesquisa se mostra viável, uma vez que a orientadora do pesquisador possui um 

contato próximo com a gestão e os membros do GELOG, facilitando assim a obtenção e coleta 

de dados, com os membros e ex-membros do projeto. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo busca se apresentar uma revisão teórica quanto aos principais pontos 

relevantes ao melhor entendimento da pesquisa. Para tanto buscou-se autores cujos trabalhos 

apresentam dados e considerações acerca de temas como formação do aluno na graduação, 

atividades extracurriculares da graduação e suas contribuições para a formação profissional, no 

desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 

2.1 FORMAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Lourenço (2013) defende que o ensino superior de qualidade não busca apenas 

preparar o aluno para o mercado de trabalho. Para a autora, a qualidade no ensino superior vai 

além de formar um profissional capacitado e preparado para enfrentar as complexidades do 

mercado, mas também da necessidade de esforços das instituições em formar o cidadão crítico, 

reflexivo e consciente do seu potencial de transformação da sociedade que o cerca e no 

desenvolvimento de ações para combater problemas sociais contemporâneos. 

Para Davok (2007) pode-se justificar a qualidade em educação de várias formas, assim 

sendo, a educação de qualidade 

a) Possibilita o domínio eficaz dos conteúdos previstos nos planos curriculares; 

b) Possibilita a aquisição de uma cultura científica ou literária; 

c) Desenvolve a máxima capacidade técnica para servir ao sistema produtivo;  

d) Promove o espírito crítico e fortalece o compromisso para transformar a 

realidade social. 

Segundo Lima (2007 apud Lourenço 2013, p. 83) “enquanto a qualidade formal resulta 

do desenvolvimento de habilidades instrumentais e da capacidade prática de exercitá-las, a 

política resulta da incorporação de valores humanos comprometidos com princípios éticos e 

responsabilidade social.” 



Ainda de acordo com Davok (2007) a qualidade no ensino superior também se 

encontra relacionada com conceitos referentes a qualidade acadêmica, qualidade educativa e 

qualidade social. 

Para o referido autor a qualidade acadêmica entende-se pela qualidade dos docentes, 

com base no conhecimento adquirido pelos mesmos ao longo de sua vida acadêmica e pesquisas 

realizadas, e sua capacidade de transmitir aos alunos esse conhecimento incentivando-os a 

buscar um tratamento teórico, realizar pesquisas e propor soluções a problemas específicos da 

sociedade (DAVOK, 2007). 

Em relação a qualidade educativa, para Davok (2007, p.508) essa qualidade condiz 

com a capacidade da instituição em empenhar esforços na formação plena do cidadão, “que 

cuida para que a sociedade seja democraticamente organizada e se desenvolva em seus aspectos 

econômico, institucional, político e cultural”. 

Quanto à qualidade social, para Davok (2007, p.508) esse conceito encontra-se 

relacionado com as universidades cumprirem sua função em “realizarem atividades de 

extensão, descobrindo e intervindo na realidade social a elas circundante”, dessa forma 

buscando o desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, a qualidade é atingida pela 

oportunidade oferecida aos estudantes de porem em prática os conceitos aprendidos dentro dos 

limites da sala de aula. Essa prática é possibilitada, além da realização de projetos de extensão, 

pela realização de estágios e a participação em grupos extraclasses. 

Para Bastos (2009) as instituições de ensino brasileiras tendem a não valorizar a 

formação humanística dos graduandos. Dessa forma, muitas vezes, espaços que poderiam ser 

destinadas a ultrapassar a formação teórica, através de uma flexibilização do currículo, são 

preenchidos com disciplinas de cunho amplo e que apenas geram mais conhecimento 

generalista nos profissionais, em detrimento de proporcionar uma maior reflexão capaz de 

humanizar os conhecimentos no âmbito universitário. 

Nesse contexto é possível se obter a reflexão que diversos autores trazem pensamentos 

que a educação superior para ter qualidade necessita ir muito além da teoria aprendida em sala 

de aula. Dessa forma, nota-se que é importante que as instituições de ensino superior tragam 

em seus planos pedagógicos atividades capazes de fornecer aos estudantes uma formação mais 

humanística, de modo que os mesmos compreendam sua função social e reconheçam seu 

potencial em promover mudanças e buscando soluções para resolver problemas sociais 

contemporâneos. Também se percebe a relevância do engajamento dos professores na discussão 

quanto aos aparatos necessários a promover uma melhor formação dos alunos, uma vez que 

possuem maior liberdade para decidir o que será disponibilizado aos estudantes. 



 

2.2 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA GRADUAÇÃO 

 

Para Alves, Gonçalves e Almeida (2012) a transição entre o ensino médio e o ensino 

superior traz consigo mudanças nas formas de interação dos estudantes em âmbito dos papéis 

sociais, os métodos e as rotinas estabelecidas. Dessa forma, cabe ao estudante se adaptar a essa 

nova realidade, agindo com maior flexibilidade e autonomia. 

Para Bridi (2010) a autonomia possibilita ao estudante desenvolver a mentalidade da 

necessidade de estar sempre em busca de novos conhecimentos, de modo a formar sua 

identidade social e profissional. A autora ainda ressalta que a grade curricular, muitas vezes, 

engessada dificulta ao estudante um maior aprofundamento e nem sempre fornece aos 

estudantes o necessário para a atuação profissional, ficando o estudante encarregado de buscar 

novas habilidades e experiências complementares. Sendo assim, uma alternativa para sanar esse 

déficit, seria a participação, por parte do estudante, em atividades extracurriculares. 

Segundo Dias, Oliveira e Santos (2016) as atividades extracurriculares incluem: 

a) participação em monitoria,  

b) iniciação científica,  

c) projetos de extensão,  

d) grupos de estudos e pesquisa,  

e) participação nos órgãos de representação estudantil,  

f) congressos e eventos científicos,  

g) estágios remunerados ou não remunerados, entre outras. 

Para Fior e Mercuri (2009, p.197) “o caminho para a ampliação da aprendizagem passa 

pela criação de condições que motivem e inspirem os estudantes a investirem seu tempo e 

energia nas atividades com propósitos educacionais, tanto obrigatórias como não obrigatórias.” 

Dessa maneira, a fim de viabilizar o crescimento dos aspectos acadêmicos, profissionais e 

culturais, as universidades vêm apresentando novas propostas de projetos político-pedagógicos 

dos cursos, ampliando o entendimento do currículo, não o deixando restrito às disciplinas 

obrigatórias dos cursos. 

Ainda segundo Fior e Mercuri (2009) as novas propostas trazem uma maior 

flexibilidade em relação aos cursos, tornando a vivência universitária algo maior que uma 

experiência fixa e predeterminada. Essa ampliação do entendimento da formação universitária, 

se dá por essa nova valorização de um maior grupo de atividades que compõem o currículo. 



Para Dias, Oliveira e Santos (2016) os estudantes buscam opções de atividades 

extracurriculares com o objetivo de compreender a aplicabilidade e pôr em prática as teorias e 

conceitos aprendidos em sala de aula. Segundo as autoras esse envolvimento gera um 

sentimento de pertencimento, nos estudantes, a profissão que terão após finalizarem a 

graduação e, possivelmente, isso aumenta a identificação do estudante com o curso. 

As atividades extracurriculares, vem apresentando cada vez mais importância dentro 

do ensino superior. Os estudantes em busca de novas habilidades e experiências optam por 

atividades de pesquisa, estágios, grupos de estudos, entre outros, como oportunidades de pôr 

em prática os conteúdos aprendidos dentro dos limites da sala de aula. Por sua vez, as 

universidades também estão cada vez mais incorporando esses tipos de atividades em seus 

projetos pedagógicos por perceberem a relevância que elas possuem sobre a formação dos 

alunos. 

 

2.2.1 Contribuições para a formação profissional 

 

Segundo Dias, Oliveira e Santos (2016, p.866) “a inserção em atividades 

extracurriculares costuma estar associada à qualidade da identidade profissional percebida e ao 

comprometimento do estudante com a formação.” As autoras ainda citam que a atividade de 

estágio, possui grande influência sobre os estudantes, possibilitando a preparação para o 

exercício do papel profissional, bem como, o desenvolvimento das habilidades pessoais e do 

pensamento criativo dos estudantes. 

Para as autoras as atividades desenvolvidas no ambiente universitário, possibilitam um 

maior contato entre os estudantes e os professores. Além disso, também possibilitam a 

exploração de aspectos da formação que muitas vezes não se encontram presentes nos 

currículos dos cursos, como a atividade de pesquisa, com a qual se compreende desde a 

idealização de um projeto até a execução e possivelmente a publicação de um artigo sobre 

determinado tema em periódicos científicos (DIAS, OLIVEIRA e SANTOS, 2016). 

Para Testoni (2019) a teoria passada pelas disciplinas não são suficientes. Essa lacuna 

existente entre o distanciamento da teoria e da realidade, pode ser sanada através da participação 

dos estudantes em atividades extracurriculares, projetos de extensão, estágios, entre outras 

atividades complementares, que correspondem a componentes enriquecedores da formação 

profissional dos graduandos.  



Dias, Oliveira e Santos (2016) ainda citam que estudos afirmam que a participação dos 

estudantes em atividades extracurriculares aumenta a empregabilidade dos mesmos. Ao olhar 

das empresas contratantes, isso demonstra que o estudante é uma pessoa engajada e preocupada 

com a qualidade de sua formação, além de demonstrar proatividade de buscar diversas formas 

de experiências, não ficando restrito aos conceitos aprendidos em sala de aula. Isso faz com que 

os empregadores acreditem que eles terão a mesma postura caso contratados. Além disso, a 

participação nesse tipo de atividade também possibilita ao estudante um possível aumento 

salarial, uma vez que as empresas tendem a valorizar esse tipo de atividade. 

De acordo com Tavares (2012) estudantes que desprendem mais tempo em atividades 

extracurriculares apresentam melhores competências interpessoais e de estudo, bem-estar físico 

e psicológico, mais satisfação em relação ao curso e a instituição e conhecimento mais 

aprofundado dos serviços e oportunidades disponíveis aos estudantes pelas universidades. 

A partir de sua pesquisa, as autoras Dias, Oliveira e Santos (2016) perceberam que 

motivos que levam as pessoas a procurarem por atividades extracurriculares está o 

desenvolvimento de habilidades que os estudos em sala de aula não possibilitam. Quando se 

faz parte de um projeto de pesquisa, estudos, ou afins, o estudante se depara com situações que 

necessitam de uma solução criativa e de rápida adoção, nesse sentido, os estudantes necessitam 

desenvolver sua criatividade para desenvolverem uma solução ao problema encontrado. Além 

disso, o ato de buscar por atividades extracurriculares desenvolve no estudante uma postura 

autônoma, buscando novas oportunidades de conhecimento alinhados a identificação de 

oportunidades de aprendizado fora da sala de aula. 

São inúmeras as contribuições que as atividades extracurriculares possuem sobre o 

desenvolvimento profissional dos estudantes. Essas atividades possuem a capacidade de 

possibilitarem um maior contato entre o ambiente universitário e o profissional, permitindo aos 

estudantes exercitarem no dia a dia de sua futura profissão os conceitos aprendidos dentro da 

sala de aula. Ao participar de um projeto de extensão ou pesquisa, por exemplo, o estudante 

acaba por desenvolver uma maior autonomia para atuar na elaboração de soluções a problemas 

cotidianos do mercado de trabalho, dessa forma, exercitando sua criatividade e pensamento 

crítico. Além disso, há a possibilidade de melhorar suas habilidades interpessoais de 

relacionamento uma vez que ao participar dessas atividades o estudante acaba desenvolvendo 

um maior contato com seus colegas, professores e a sociedade como um todo. Dessa forma, é 

possível dizer que as atividades extracurriculares possibilitam aos estudantes desenvolverem 

competências além da sala de aula. 

  



2.3 COMPETÊNCIAS 

 

Segundo Wood Jr. (2002) o conceito de competência se baseia na capacidade de 

alguém de pronunciar-se sobre determinado assunto, mais tarde, passou a ser expresso para 

designar uma pessoa capaz de desempenhar um papel e realizar determinado trabalho. 

Para Almeida (2012) o termo competência pode ser analisado em duas abordagens, a 

abordagem anglo-saxônica e a abordagem francesa. 

Segundo o autor Almeida (2012) a abordagem anglo-saxônica divide as competências 

em hard, que compreende o conhecimento e as habilidades, e em soft, que por sua vez engloba 

as atitudes, traços e motivações; nessa dicotomia, as competências do tipo hard são as essenciais 

para que um indivíduo seja considerado competente no seu trabalho, enquanto são as 

competências do tipo soft que permitem diferenciar as performances interindividuais. 

Para Ruas (2005) o conceito de competências também compreende a ideia de 

capacidade. As capacidades seriam os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas em 

diversas situações, como a formação formal e a experiência prática da atividade, e possíveis de 

serem moldadas de acordo com as situações encontradas no trabalho. Dessa forma, para se 

desenvolver a competência seria necessário ter a capacidade de atender determinada demanda 

do trabalho. 

Para Hipólito (2001) o conceito de competência no âmbito empresarial, além de 

considerar os conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo, também leva em 

consideração a produção, resultados e entregas apresentados pelo empregado e que agrega valor 

ao negócio. 

O autor Wood Jr. (2002) ainda apresenta que o conceito de competência se encontra 

dividido em três dimensões - conhecimentos, habilidades e atitudes - englobando não apenas 

questões técnicas, mas considerando também a cognição e as atitudes perante o trabalho. Dessa 

forma, as competências seriam o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para realizar determinado trabalho. 

Para Wood Jr. (2002) a competência pode ser dividida nas seguintes três dimensões: 

a) Conhecimentos - o saber. Representa a busca constante em aprender, reaprender e 

buscar sempre aumentar o conhecimento. 

b) Habilidades - o saber fazer. Significa saber utilizar o conhecimento para propor 

soluções para determinados problemas, bem como para criar novas ideias. 

c) Atitudes - o fazer acontecer. Representa o saber, agir e pôr em prática as ideias e 

soluções criadas e conseguir obter os resultados desejados. 



Com base na revisão bibliográfica, é possível entender que as competências são 

formadas pelo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas no indivíduo, 

tanto pelo ensino superior formal, quanto pela realização de atividades que fornecem o exercício 

da prática do ambiente de trabalho. Conhecimento pode ser definido, de maneira ampla, como 

o conjunto de conceitos, teorias e ideias aprendidas em sala de aula, enquanto habilidade é a 

capacidade de pôr em prática o que foi aprendido de forma técnica, e a atitude representa a 

proatividade, o agir, o saber fazer acontecer. 

 

2.3.1 Desenvolvimento de competências 

 

Para Corrêa (2015) por conta do novo cenário global, onde novos atributos 

profissionais ganham maior importância, torna-se necessário que a gestão de pessoas, passe a 

adotar uma nova concepção, com novos direcionamentos e esforços. Para a autora a gestão de 

competências é uma oportunidade para suprir essa necessidade organizacional, por isso, vem 

sendo muito utilizada em diversas empresas.  

Para Camara, Guerra e Rodrigues (2007, p. 343-344) competência pode ser definida 

como “o conjunto de qualidades e comportamentos profissionais que mobilizam os 

conhecimentos técnicos e permitem agir na solução de problemas, estimulando desempenhos 

profissionais superiores, alinhados com a orientação estratégica da empresa”. 

Segundo o autor Ceitil (2010) a atualização de um conjunto de competências no 

exercício de uma determinada atividade, papel ou missão, permite que se atinjam elevados 

níveis de performance profissional, sendo que esse é exatamente um dos principais 

componentes do conceito de competências: o de ter relações de instrumentalidade com 

indicadores de elevada performance profissional. 

Para Lana e Ferreira (2007) a gestão de competências, dependendo da forma como for 

realizada, pode representar uma aquisição de vantagem competitiva com as demais empresas, 

através da diferenciação das demais, além de tornar a empresa uma estrutura mais rígida e com 

maior capacidade. Por outro lado, ela também pode representar uma desvantagem uma vez que 

a empresa pode passar a se sentir acomodada e esquecer que a melhoria contínua é a melhor 

maneira para manter as vantagens competitivas conquistadas. 

A gestão das competências dentro de uma organização ainda é um assunto recente, 

porém, que possui grande relevância. O conceito de competência por apresentar vários atributos 

que, de certa forma, os colaboradores deveriam possuir em seus perfis profissionais, possibilita 



uma visão macro para a empresa da importância de se desenvolver esses atributos, por meio de 

treinamentos, aquisição de novos conhecimentos, seleção de novos funcionários, entre outros. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção serão descritos os procedimentos e métodos utilizados na produção deste 

trabalho, desde a coleta dos dados, bem como seu processamento e a análise final do mesmo.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA   

 

Quanto aos meios de estudo, essa pesquisa pode ser classificada como bibliográfica. 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído por livros e artigos científicos. Sendo os principais autores citados 

Davok; Dias, Oliveira e Santos; e Wood Jr. 

Em relação ao objetivo este trabalho pode ser classificado como pesquisa descritiva. 

Conforme Gil (2002, p. 42) cita que “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”, complementando que estão inclusas nesse tipo de 

pesquisa as que tem por propósito o levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma 

população analisada. Nesta pesquisa descreve-se, a partir dos dados coletados, as percepções 

dos membros e ex-membros do GELOG quanto a importância do grupo em sua formação 

profissional, bem como as competências que os mesmos foram capazes de desenvolver durante 

sua passagem pelo grupo. 

Para Yin (2001) o estudo de caso é uma investigação prática de um fenômeno atual 

dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos. Ainda segundo o autor, o uso do estudo de caso é adequado quando 

se pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. Nesta 

pesquisa o estudo de caso foi realizado com o GELOG. 

Quanto à abordagem da pesquisa, será de natureza predominantemente quantitativa, 

visto que ao final, espera-se obter dados para análise e cruzamentos de variáveis, envolvendo a 

utilização de técnica padronizada de coleta de dados: o questionário. Segundo Cavalcante e 

Dantas (2006) um questionário deve ser padronizado e uniformizado, com perguntas claras e 

objetivas.  



Dessa forma esta pesquisa caracteriza-se então, como bibliográfica, descritiva, estudo 

de caso e predominantemente quantitativa.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Segundo Malhotra (2011), dados primários, são coletados ou produzidos pelo 

pesquisador com a finalidade específica de resolver o problema de pesquisa levantado. O autor 

também cita economia de tempo e dinheiro como vantagens deste tipo de coleta de dados. 

Porém, chama a atenção para as desvantagens, entre elas, a necessidade de verificação se estes 

dados são pertinentes e precisos para o atual problema de pesquisa, bem como o grau de 

relevância dos mesmos para a pesquisa.  

O instrumento utilizado na etapa descritiva deste presente trabalho foi um questionário 

eletrônico, formado por 14 questões, abertas, fechadas e em formato de escala, que buscavam 

responder os objetivos da pesquisa, como as competências desenvolvidas no GELOG, a atual 

posição profissional e a importância atribuída ao GELOG pelos membros e ex-membros do 

grupo, desenvolvido no GoogleForms, uma ferramenta que permite criar, editar e compartilhar 

formulários on-line. Este foi divulgado e enviado ao público-alvo por meio de e-mail, com o 

auxílio do GELOG que forneceu o contato de seus ex-membros. O envio do questionário foi 

realizado no dia 18 de setembro de 2019 e reenviado no dia 17 de outubro de 2019, como forma 

de relembrar os respondentes e a fim de coletar mais respostas. 

O questionário foi elaborado conforme os objetivos que a pesquisa busca atender e 

analisar os dados coletados. Este era composto por perguntas, divididas em seções que 

buscavam analisar o perfil do respondente, a percepção quanto a realização de atividades 

extracurriculares, as contribuições do GELOG em sua formação profissional e o atual 

posicionamento profissional desses ex-membros. 

Também foi realizada uma entrevista com a atual gestora do GELOG, para obter 

maiores informações de modo a enriquecer os resultados da pesquisa. A entrevista foi realizada 

no dia 21 de outubro de 2019, com duração de 45 minutos. 

A delimitação da população foi definida como alunos da graduação da Universidade 

Federal de Santa Catarina que tenham participado do Grupo de Estudos em Logística. Utilizou 

se como referência um banco de dados do grupo que contém o contato de e-mail de 71 pessoas, 

o questionário foi enviado para esses contatos, tendo sido obtidas 27 respostas. 



Após a elaboração do questionário, este foi disponibilizado e enviado para o público-

alvo através da plataforma GoogleDocs. Quanto a entrevista, foi realizada com a atual gestora 

do GELOG, pelo fato da mesma ter maiores condições de fornecer informações relevantes a 

pesquisa, como a dinâmica diária e as atividades realizadas no grupo, a entrevista foi realizada 

na sede do GELOG. 

Em acordo com Gil (2012), a análise estatística descritiva tem por base fornecer 

resumos dos dados coletados, utilizando métodos estatísticos quantitativos. Esses resumos 

podem formar a base inicial de descrição da pesquisa, bem como, uma análise estatística mais 

robusta. 

 

4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo busca-se apresentar a análise dos dados coletados através da aplicação 

do questionário com a população da pesquisa e uma entrevista com a atual gestora do grupo.  

A análise dos dados tem como objetivo verificar o atingimento dos objetivos gerais e 

específicos definidos no início do trabalho. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO GELOG - GRUPO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA 

 

Segundo Beatriz, atual gestora do grupo, o GELOG - Grupo de Estudos em Logística 

foi criado em 2001, a partir de estudantes da Engenharia de Produção, com o auxílio do 

professor Carlos Manuel Taboada Rodriguez, motivados pelo interesse no estudo de logística e 

levando em consideração o fato do curso apenas abordar o tema de logística, em disciplina da 

última fase da graduação. Para a entrevistada, o que leva, atualmente, os estudantes a se 

interessarem em participar do grupo é basicamente o foco na vontade de aprender logística, 

assim como vivenciar um paralelo com o conhecimento acadêmico e empresarial. 

Nesse sentido, o GELOG, vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção, 

trata-se de uma atividade extracurricular de extensão, criado pelos próprios estudantes, a partir 

do interesse em estudar sobre logística. O grupo desenvolve diversos treinamentos e visitas 

técnicas ao longo dos semestres, de modo a aumentar os conhecimentos e a capacidade dos 

alunos de entender e resolver problemas logísticos. No grupo também são desenvolvidos 

projetos e consultorias, possibilitando aos alunos colocarem em prática os conhecimentos 

adquiridos, aumentando suas habilidades na solução de problemas. Por ser formado por alunos, 



os próprios membros são responsáveis por gerir e coordenar para que as atividades sejam 

desenvolvidas no grupo, dessa forma, desenvolvendo atitudes como assumir responsabilidades, 

assumir liderança e sair de suas zonas de conforto. 

Apesar de se encontrar atrelado ao departamento de Engenharia de Produção, desde a 

sua criação, o grupo sempre esteve aberto para receber membros dos mais variados cursos da 

UFSC, já tendo membros de Administração, Relações Internacionais e Economia, por exemplo. 

Segundo a entrevistada, no semestre 2020/1 o grupo contará com dezenove membros, sendo 

destes, nove oriundos da Engenharia de Produção e dez de curso diversos da universidade, o 

que, para ela, demonstra o grande interesse pelo estudo em logística dos graduandos da 

universidade, bem como a importância do assunto nas mais diversas áreas profissionais.  

Nesses dezoito anos de existência muitas pessoas passaram pelo grupo, tendo 

atualmente vinte membros. O GELOG possui processos seletivos semestrais. Este processo 

seletivo é composto por três etapas, a primeira consiste em responder um formulário no 

momento de inscrição, o que possibilita ao grupo fazer uma primeira triagem em relação aos 

candidatos do processo, a segunda etapa consiste em uma dinâmica de grupo, onde os membros 

resolvem um case e apresentam para uma banca composta pelos próprios estudantes, essa etapa 

também possui caráter eliminatória, a terceira etapa do processo consiste na entrevista 

individual com os candidatos, que tem como objetivo verificar o interesse e o quanto o 

candidato conhece sobre o grupo, essa etapa possui caráter de seleção dos novos membros. O 

processo seleciona os candidatos que ingressarão no grupo no semestre seguinte, dessa forma 

todos semestres saem membros do GELOG e novos membros entram. O grupo não possui um 

número x de candidatos que serão aprovados em cada processo seletivo, porém é realizada uma 

estimativa com base no número de membros que sairão do grupo no semestre seguinte, mas o 

grupo também leva bastante em consideração a qualidade dos candidatos durante o processo 

seletivo, sendo que em média o GELOG possui trinta candidatos inscritos por processo seletivo. 

Segundo a gestora Beatriz, o GELOG ainda possui três pré-requisitos que são pedidos 

aos candidatos do processo seletivo. O primeiro é estar cursando no mínimo a terceira fase da 

graduação no momento de ingressar no grupo, o segundo é ter a disponibilidade de vinte horas 

semanais para realizar as atividades do grupo, sendo que o membro deve disponibilizar no 

mínimo quatro horas para permanecer na sede do GELOG, além disso, o terceiro pré-requisito 

que o grupo pede é que o candidato tenha vontade de aprender logística.  

 



4.2 CONSTATAÇÃO DA ATUAL POSIÇÃO PROFISSIONAL DOS ANTIGOS 

MEMBROS DO GELOG 

 

Quando perguntados “Você está trabalhando atualmente?” 77,8% (21) dos 

respondentes afirmaram “Sim” estarem trabalhando e 22,2% (6) afirmaram “Não” estarem 

trabalhando no momento. Sendo que dentre os 6 respondentes que afirmaram não estar 

trabalhando no momento, 5 ainda estão na graduação e apenas 1 já é formado. Com esse dado, 

pode-se perceber que mais de três quartos dos membros e ex-membros do GELOG, estão 

empregados e trabalhando atualmente. 

Quanto ao local de trabalho, tratava-se de uma pergunta aberta e os respondentes do 

questionário puderam citar as empresas nas quais estão trabalhando na atualidade. Dentre as 

empresas, três respondentes afirmaram estar trabalhando na Ambev, dois no Grupo Bridge, 

enquanto os demais respondentes se dividiram em outras empresas, dentre elas pode-se citar 

algumas como, Resultados Digitais, QuintoAndar, Neoway, Kraft Heins, Intelbrás, Eletrosul, 

Cassol Centerlar, entre outras. 

Já em relação ao cargo que atua. Entre os respondentes, cinco disseram estar 

desempenhando função de “Estagiário” em suas empresas, três responderam estar trabalhando 

como “Consultores”, os demais respondentes se dividiram em diversas áreas como, “Analista 

de Business Intelligence”, “Analista de Customer Success”, “Analista de Negócios”, “Analista 

de Projetos”, “Coordenadora de Planejamento”, “Especialista de Suprimentos”, “Gerente de 

Marketing”, entre outros. A partir desta questão é possível perceber o bom status profissional 

alcançado pelos membros e ex-membros do GELOG, sendo que muitos estão desempenhando 

funções de analistas, coordenadores e gerentes. 

 

4.3 VERIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO GELOG NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PELA POPULAÇÃO PESQUISADA 

 

Foi apresentado no questionário perguntas em formato de escala, onde foram postas 

suposições para constatar as motivações que levaram os estudantes a participar do grupo, dessa 

forma, a escala foi dividida de 1 a 5, na qual 1 significa que o respondente discorda totalmente 

e 5 que o mesmo concorda plenamente que a suposição o motivou a participar do GELOG.  

 

 

 



Gráfico 1: Motivações que levaram os estudantes a participarem do GELOG. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com as respostas a principal motivação que levou os membros e ex-

membros a se interessarem por participar do GELOG foi “Participar de treinamentos”, em 

segundo lugar “Aumentar o Network no mercado de trabalho”, em terceiro lugar “Visualizar 

na prática os ensinamentos aprendidos em sala de aula”, na sequência vieram os motivos 

“Realizar consultorias”, “Interesse pessoal pelo estudo em logística”, “Conhecer novas 

pessoas”, “Participar de visitas técnicas”, “Participar de núcleos de pesquisa” e, por último, 

“Realizar pesquisas para serem publicadas”.  

A partir dos dados extraídos dessa questão pode-se perceber que a motivação que leva 

os estudantes a procurarem e a participar do GELOG, vai de encontro com o que se espera que 

motive os estudantes a participar de grupos extracurriculares e de extensão. Uma vez que as 

três principais razões que motivam os estudantes são a possibilidade de aprender fora da sala 

de aula, através de treinamentos por exemplo, visualizar na prática o que é aprendido em sala 

de aula, que se trata da principal função dos projetos de extensão, e aumentar o networking dos 

graduandos, de modo a possibilitar um melhor posicionamento profissional no futuro. 

Através do sistema de questão por escala, também foi proposto aos respondentes que 

analisassem a sua participação no GELOG. Foram apresentadas suposições sobre como o 

GELOG auxiliou no desenvolvimento e na formação desses membros e ex-membros, e os 
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mesmos deveriam assinalar, na escala, de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 

concordo plenamente com a suposição, também foi possibilitado que o respondente assinalasse 

“Não sei opinar”, caso o mesmo não tivesse opinião formada sobre o assunto.  

Gráfico 2: Percepções sobre as contribuições do GELOG na formação profissional dos 

membros e ex-membros do grupo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As suposições tiveram desempenho bastante similar entre si, havendo pouca 

variabilidade. De acordo com as respostas a suposição com a qual os respondentes mais 

concordam é que o GELOG “Foi importante na formação”, em seguida os respondentes 

consideram que o grupo “Desenvolveu novos conhecimentos”, em terceiro lugar, a suposição 

com a qual houve maior concordância foi que o GELOG “Auxiliou no desenvolvimento 

pessoal” do membro, na sequência os respondentes afirmaram que o grupo “Desenvolveu novas 

habilidades”, “Desenvolveu novas atitudes”, “Auxiliou no desenvolvimento profissional”, 

“Aumentou o networking”, “Auxiliou na empregabilidade” e “Foi a melhor experiência da 

graduação” de seus membros. Dessa forma, é possível notar que, de modo geral, os membros e 

ex-membros reconhecem a importância do GELOG na sua formação e desenvolvimento 

profissional. 
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4.4 ANALISE DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES 

DESENVOLVIDAS NO GELOG 

 

Para Wood Jr. (2002) os conhecimentos podem ser entendidos como o saber, a busca 

constante em aprender e reaprender. As habilidades correspondem ao saber fazer, ou seja, saber 

usar os conhecimentos para resolver problemas e propor novas ideias. E as atitudes são o fazer 

acontecer, ou seja, trata-se de pôr em prática efetivamente, ter proatividade. Quando 

questionados sobre suas competências, os respondentes citaram conhecimentos, habilidades e 

atitudes desenvolvidos durante sua passagem pelo GELOG, conforme mostrado na Figura 1. 

Figura 1: Competências desenvolvidas no GELOG. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

No GELOG o desenvolvimento de novos conhecimentos pode ser exemplificado 

através dos diversos treinamentos pelos quais os membros passam ao longo dos semestres e 

através de visitas técnicas realizadas pelo grupo, o que possibilita aos estudantes visualizarem 

como as empresas aplicam os conhecimentos no dia a dia. Os estudantes desenvolvem suas 

habilidades a partir do desenvolvimento de projetos, como consultorias entre outros, onde os 

estudantes são desafiados a pôr em prática os conhecimentos adquiridos através dos 

treinamentos. Além disso, apesar de existir coordenadorias, os membros possuem bastante 

autonomia sobre suas ações, dessa forma, para que as coisas aconteçam os estudantes 

necessitam desenvolver essa característica proativa, para a realização das atividades. 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O papel das universidades na formação profissional de seus alunos, vai muito além de 

os preparar para o mercado de trabalho, por essa razão, as universidades devem buscar outras 

maneiras, além do ensino, para criar o senso crítico dos alunos, de modo a entregar para a 

sociedade uma pessoa capaz de lidar com os mais diversos problemas, buscando soluções, 

através de novas ideias. Nesse sentido, o ensino nas universidades não deve estar restrito apenas 

à sala de aula, o papel das universidades também consiste em disponibilizar projetos de 

pesquisas, que irão desenvolver a habilidade de buscar cientificamente soluções para 

determinados problemas, e de extensão, que auxiliam os graduandos na melhor compreensão 

de seus conhecimentos, pondo em prática o que lhes foi ensinado na sala de aula. 

Quanto à caracterização do GELOG, concluiu-se que o mesmo se trata de uma 

atividade extracurricular de extensão, um grupo de estudos voltado para o aprendizado de 

logística, aberto a todos graduandos da universidade, que realiza treinamentos, visitas técnicas, 

projetos e consultorias, buscando uma melhor compreensão sobre o assunto e possibilitando 

aos alunos porem em prática o que aprenderam.  

Quanto a constatar a atual posição profissional dos membros e ex-membros do grupo, 

percebeu-se que de modo geral o grupo foi capaz de auxiliar os mesmos em seu posicionamento 

no mercado de trabalho, uma vez que através do questionário, muitos afirmaram estar 

exercendo funções de analista, coordenadores e gerentes em seu âmbito profissional.  

Além disso, no questionário, de modo geral, os respondentes reconhecem a 

importância que o grupo teve em sua formação profissional, afirmando que o mesmo os auxiliou 

no desenvolvimento profissional e pessoal e aumentando seu networking.  

Ao fim da pesquisa, pode-se dizer que a mesma foi concluída com sucesso, uma vez 

que, alcançou-se os objetivos gerais e específicos propostos ao início da pesquisa. Vale ressaltar 

que dentro da UFSC existem diversos grupos e projetos de formação complementar. Dessa 

forma, sugere-se que no futuro, pesquisas relacionadas com o tema das contribuições da 

extensão na formação profissional e no desenvolvimento de competências dos graduandos da 

universidade, seja abordado o enfoque em outro grupo ou projeto, assim contribuindo para o 

melhor entendimento e compreensão dos benefícios que a participação nesses grupos possibilita 

na formação dos graduandos da universidade. 
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