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Compreender as transformações tecnológicas e interdisciplinares no mundo do trabalho torna-se essencial para 
repensar a metodologia educacional nos cursos de ensino médio técnico em administração. Diante disto, a pesquisa em 
andamento tem como objetivo compreender quais inovações metodológicas podem ser implementadas neste curso, 
de forma que o estudante esteja capacitado para um contexto interdisciplinar e tecnológico. A teoria está embasada na 
capacitação profissional em um contexto tecnológico e metodologias ativas. As pesquisas partem de análise 
documental e entrevistas, e no primeiro momento os resultados já apontam os reclames dos estudantes sobre a 
insegurança com o uso da tecnologia profissionalmente e dificuldade de professores em demonstrar como a teoria pode 
ser aplicada na prática. Segue-se a pesquisa na busca por novas metodologias e estruturas curriculares para integração 
teoria, prática e interdisciplinaridade. 
METODOLOGIAS ATIVAS; TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 Understanding the technological and interdisciplinary changes in the world of work becomes essential to rethink the 
educational methodology in technical high school courses in administration. Given this, the ongoing research aims to 
understand which methodological innovations can be implemented in this course, so that the student is trained for an 
interdisciplinary and technological context. The theory is based on professional training in a technological context and 
active methodologies. The research is based on document analysis and interviews, and at first the results already point 
out the complaints of students about insecurity with the use of technology professionally and the difficulty of teachers in 
demonstrating how the theory can be applied in practice. This is followed by research in the search for new methodologies 
and curricular structures to integrate theory, practice and interdisciplinarity. 
ACTIVE METHODOLOGIES; TECHNICIAN IN ADMINISTRATION  
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