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Informativo Semestral da Bernard Sistemas

Sétima edição do
Torneio Gerencial

Sucesso nos cursos à distância!

 Simulação gerencial em
cursos de pós-graduação
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   No primeiro semestre de 2006 mais de
3000 alunos espalhados por seis capitais
do nordeste brasileiro participaram de
cursos de simulação gerencial utilizando o
ambiente WebSimulador. Estes cursos
utilizaram a Internet para a simulação de
empresas dos setores comercial e
industrial.

   Os participantes, estudantes de cursos
superiores em administração de empresas,
além de se beneficiarem da técnica para o
desenvolvimento gerencial, também
concorreram a prêmios oferecidos pelas
suas instituições de ensino.

   O sucesso desta modalidade de uso de
simuladores está se refletindo no aumento
significativo do número de participantes.
Para o segundo semestre de 2006, também

   Em entrevista ao site da Bernard, o
Prof. Airton Bonet, gestor dos cursos
de Pós-Graduação da Faculdade
Cenecista de Joinville (FCJ), fala sobre
a experiência de mesclar diferentes
cursos de pós-graduação em uma única
atividade de Simulação Gerencial.

  As inscrições para o Torneio
Gerencial 2006 já estão abertas a todos
aqueles que tenham interesse em gestão
de negócios, como empresários,
gerentes e estudantes de graduação e
pós-graduação.
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temos programados cursos à distância para
a região Sul e Sudeste do Brasil.

   O WebSimulador proporciona ao professor
e seus alunos a possibilidade de conferir
relatórios e gráficos através da Internet, em
um ambiente para disponibilização de
material didático e solução de dúvidas,
proporcionando também redução de custos
e do tempo que era antes gasto na impressão
de relatórios e gráficos.

   Este ambiente pode ser gerenciado pelos
coordenadores da Bernard Sistemas ou
pelos próprios professores da instituição,
quando esta possuir os simuladores da
Bernard. Com o WebSimulador, a instituição
usufrui das vantagens de uma ferramenta de
ensino à distância mesmo que o curso seja
presencial.
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Fala Professor

Simulação gerencial
e pós-graduação, ...

Em entrevista ao Simulando, o Prof.
Airton Bonet, gestor dos cursos de
Pós-Graduação da Faculdade
Cenecista de Joinville (FCJ), fala
sobre a aplicação da simulação
gerencial nos cursos de pós-
graduação.

   Simulando - Quais os cursos de pós-
graduação da FCJ que participaram da
simulação gerencial no primeiro semestre
de 2006?
   Airton Bonet - Todos os nossos cursos
de pós-graduação têm no seu
planejamento esta atividade como um
recurso para atingirmos os objetivos do
programa. Neste semestre participaram
os cursos: Gestão Estratégica de
Pessoas, Estratégica Empresarial, Gestão
de Marketing Empresarial,
Gerenciamento de Vendas e Gestão
Financeira.

   S - Por que decidiu-se por realizar a
disciplina de simulação unindo os alunos
de diversos cursos de pós-graduação?
   AB - Nossa instituição tem como foco
a gestão e o empreendedorismo.
Percebemos que a  simulação
empresarial seria uma grande
oportunidade para que o aluno exercitasse
a gestão em condições similares ao mundo
real, desde o desconforto da
competitividade até os conflitos de
interesse e de relações interpessoais que
cotidianamente desafiam os executivos

nos momentos de decisão e no exercício
de suas funções diárias. A idéia de unir
os cursos de diferentes áreas com foco
em gestão, em um mesmo desafio
empresarial teve a intenção de aproveitar
o conhecimento de cada aluno. Assim,
cada equipe foi composta por
especialistas de diferentes áreas, o que
permitiu ótimas discussões sobre cada
uma das decisões que o programa exige.
Este encaminhamento já foi apresentado
para os alunos desde o início do
programa de pós-graduação. Nosso
projeto contempla que os alunos façam
as primeiras disciplinas, que nós
chamamos “módulo básico”, em turmas
mistas, proporcionando o engajamento
dos mesmos.

   S - Qual a estrutura disponibilizada
para o curso?
  AB -  Todos os
nossos cursos de
pós-graduação
recebem a
mesma atenção
e as mesmas
c o n d i ç õ e s .
Temos o
cuidado de
garantir que
todas as
necessidades
dos alunos
s e j a m
atendidas e
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... uma união perfeita!

Fala Professor

buscamos oferecer o melhor conforto
possível para que ele aproveite do inicio
ao fim , cada uma das disciplinas. Hoje
dispomos de salas climatizadas, com
equipamentos de projeção, de som, de
tecnologia, cadeiras estofadas em todas
as salas, enfim, um ambiente onde o aluno,
nosso foco, poderá concentrar-se nas
atividades e aproveitá-las na sua essência.

   S - Como os alunos reagiram a essa
novidade da simulação gerencial?
    AB - Os alunos aproveitaram bastante
a atividade. Estiveram envolvidos do início
ao fim e, mesmo após a conclusão, houve
uma grande troca de e-mails debatendo
os encaminhamentos e as decisões que a
equipe havia tomado.

   S - Em sua opinião, quais os benefícios
que a técnica de simulação gerencial traz
aos estudantes de pós-graduação?
  AB - A atividade permite vivenciar
situações especialmente incômodas que
todos os profissionais passam em suas
atividades cotidianas. Como as situações
de decisão são, na maioria das vezes,
esporádicas durante uma jornada de
trabalho, quando elas acontecem, o
estresse emocional é muito grande e
normalmente não há preocupação com a
preparação para estes momentos, durante
o processo de formação do profissional.
O jogo de empresa permite um ambiente
simulado envolvendo o grupo, as

competências e as limitações das equipes,
a análise das decisões, seja favorável ou
não, criando desconforto aos envolvidos
no trabalho. É possível após esta vivência,
uma ótima reflexão das condições do
ambiente e das pessoas envolvidas na
atividade.

   S - De que forma um programa
curricular adequado às novas tecnologias
pode atrair mais alunos para a pós-
graduação da Faculdade?
  AB  - A pós-graduação precisa
contemplar atividades e recursos que
permitam ao aluno, o desenvolvimento de
suas competências. Ao utilizar
ferramentas que proporcionem o melhor
ambiente para o desenvolvimento destas
competências, a instituição está se
dispondo a ser melhor avaliada e melhor
aproveitada pelos interessados em cursos
de especialização.

  S - Existe a previsão de utilizar a
simulação gerencial nos próximos cursos?
  AB -  Dentro do projeto de pós-
graduação, em todos os cursos a
Simulação Empresarial é uma disciplina
com carga horária definida. Todos os
nossos alunos terão a oportunidade de
passar por esta experiência.
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Gestão Inovadora

Informativo semestral da Bernard Sistemas

     Entre os dias 27 e 30 de agosto, no Au-
ditório do Rio Poty Hotel em São Luís,
capital do Maranhão, acontecerá o XVII
Encontro Nacional dos Cursos de Gradu-
ação em Administração – ENANGRAD.

   Neste ano serão debatidos temas rele-
vantes para a melhoria da qualidade dos
cursos de bacharelado em administração,
sob a ótica principal da “Expansão e Con-
solidação do Ensino da Administração
no Brasil”.

   Mais uma vez, a Bernard Sistemas es-
tará presente no evento como expositora,
fazendo demonstrações dos seus simula-
dores e do WebSimulador.

Faça–nos uma visita!

   Já estão abertas as inscrições para a
sétima edição do Torneio Gerencial. As
inscrições devem ser feitas via Internet,
até o dia 31/08/2006 no site
www.torneiogerencial.com.br. As equipes
formadas exclusivamente por estudantes
de graduação terão 50% de desconto na
inscrição.

   Este ano os participantes do torneio
administrarão, na etapa classificatória, uma
empresa do setor industrial e os que
passarem à etapa final, assumirão a gestão
de uma empresa prestadora de serviços.

   O Torneio terá início dia 13 de setembro
e distribuirá R$ 6 mil em prêmios entre as
três equipes vencedoras.

A Bernard estará presente

no XVII ENANGRAD

Informações Adicionais:

www.torneiogerencial.com.br

2006@torneiogerencial.com.br

Lançamento de livro
sobre simulação

   A editora Atlas lançou o livro
“Metodologias de Ensino na Área de
Negócios”, de autoria dos professores
José Carlos Marion e
Arnaldo Luís Costa
Marion. O capítulo 7,
escrito pelo professor
da UFSC, Ricardo
Bernard, é inteiramen-
te dedicado ao uso dos
jogos de empresas/si-
mulação gerencial.


