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RESUMO

As organizações têm procurado garantir a sobrevivência em um mercado cada vez
mais exigente e competitivo, para isso precisam ampliar os seus recursos de
trabalho, no que diz respeito à informação, ao conhecimento e a comunicação. As
Instituições de Ensino Superior - IES também concebidas organizações, precisam
trabalhar a gestão do conhecimento, necessitam definir processos de Gestão e esse
papel também inclui o coordenador de curso que se articula entre os discentes,
docentes, funcionários e a empresa. A pesquisa tem como objetivo diagnosticar
como a Gestão dos Cursos de Graduação em uma Instituição de Ensino Superior
Privada, realizada por seus coordenadores, contribui para o alcance dos objetivos
organizacionais. Em um primeiro momento, trata-se de uma pesquisa bibliográfica
pela necessidade de fundamentação teórica sobre o tema, posteriormente foi
realizada uma pesquisa de campo. A população estudada é constituída por 13
coordenadores de curso de uma IES privada, as variáveis analisadas foram
mensuradas por meio de questionário semiestruturado, constituído por 45 questões
objetivas relacionadas a informações pessoais, profissionais, cenário da IES e
funções desenvolvidas. Os coordenadores de curso, sensibilizados por meio de um
contato inicial presencial, atenderam o cronograma proposto para coleta dos dados,
conforme disponibilidade deles. Os dados coletados foram transportados para um
programa estatístico o Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 20.0 IDM,
sendo realizada análise estatística descritiva e inferencial, conforme o padrão de
normalidade amostral. A pesquisa conseguiu demostrar, para o cenário proposto, o
quanto é importante ter o líder do curso consciente de seu papel na organização,
definir o perfil desejado para os coordenadores e identificar que nem todos estão
alinhados com os objetivos organizacionais. Ficou clara a necessidade de uma
definição clara dos processos, com a implantação de um sistema de Gestão
uniforme, além da necessidade de capacitação de coordenadores de curso e
secretários de curso.
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Gestão do ensino superior. Instituição de
ensino superior privada. Objetivos organizacionais.

ABSTRACT

Organizations have been looking to ensure their survival in an increasingly
demanding and competitive market; therefore, they need to expand their resources of
work regarding information, knowledge and communication. Institutions of Higher
Education – IHE also established organizations, need to work the knowledge
management, need to define management processes and this role includes the
course coordinator that articulates himself among students, teachers, staff and the
company. The research aims to diagnose how the management of the under
graduated courses in a Private Institution of Higher Education, held by its
coordinators, contributes to the achievement of organizational goals. At the first
stage, it is a bibliographic research by the need of theoretical background on the
topic; a field survey was conducted afterwards. The studied population consists of 13
course coordinators of a private institution, the analyzed variables were measured by
semi-structured questionnaire, composed of 45 objective questions related to
personal information, professional, scenery of IES and developed functions. Course
coordinators, aware of this initial personal contact, met the proposed schedule for
data collection, according to their availability. The collected data was transported to a
statistical program, the Statistical Package for Social Sciences - SPSS 20.0 IDM,
being held descriptive statistics and inferential analysis according to the standard
normality sample. The research was able to demonstrate to the proposed scenario,
how important it is to have the leader of the course aware of his/her role in the
organization, to define the desired profile for the coordinators and identify that some
of them aren´t aligned with the organizational goals. It became evident the need for a
clear definition of the processes, with the implementation of a uniform management
system, apart from the need of specific training for the coordinators and secretaries
of the course.
Key Words: Knowledge management. Higher education management. Private
Institution of higher Education. Organizational goals
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1 INTRODUÇÃO

As organizações têm procurado garantir a sobrevivência em um mercado
cada vez mais exigente e competitivo, para isso precisam ampliar os seus recursos
de trabalho, no que diz respeito à informação, a comunicação e ao conhecimento,
esses insumos se bem articulados podem influenciar de forma positiva o
desempenho da organização e sua consolidação no mercado. Em se partindo dessa
percepção, a gestão é algo primordial dentro de uma organização, já que permite um
melhor planejamento sobre as decisões e ações a serem executadas. Nesse
contexto, é fundamental compreender a gestão do conhecimento, pois os gestores
precisam ter conhecimento sobre sua função para gerir a organização de maneira
satisfatória.
Destaca-se,

portanto,

que

a

Gestão

de

Conhecimento

dentro

das

organizações é uma ferramenta utilizada para identificar de maneira adequada a
presença do conhecimento e a melhor maneira de utilizá-lo, uma vez que esse é
fundamental para o bom funcionamento da empresa, o que evitaria a utilização de
conhecimentos que não fossem compatíveis com os objetivos da organização,
indesejados, ou mesmo que afetem as funções do negócio. Então, o conhecimento é
o foco principal quando se fala em gerenciar, porque o gestor precisa detectar o
conhecimento utilizável e o não utilizável para que as atividades da organização
sejam executadas adequadamente.
As Instituições de Ensino Superior - IES também são concebidas e podem ser
visualizadas como organizações. A educação superior no Brasil, em especial a
privada, tem sofrido interferências no âmbito político, econômico e financeiro, ao
mesmo tempo em que o Ministério da Educação (MEC) tem avaliado essas
instituições de forma criteriosa para que se possa ter um ensino de qualidade. Toda
essa casuística faz com que essas organizações tentem se preparar para responder
as necessidades do mercado e as expectativas da clientela, buscando retorno do
capital investido e solidez diante das outras organizações que ofereçam o mesmo
tipo de serviço.
É notável que a educação superior privada no Brasil tenha se configurado
como um mercado promissor para investimentos, principalmente quando se percebe
que grupos empresariais, investidores de âmbito nacional e internacional, estão
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diretamente relacionados a aquisições, incorporações e fusões de IES privadas.
Portanto, as IES privadas precisam de articulação para oferecer um bom serviço,
que as destaque dentre as concorrentes e permita retorno financeiro favorável.
O aumento do número de IES, comprovado por meio do Censo da Educação
Superior, divulgado em 2013 pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no qual 7.305.977 estudantes
estavam matriculados em IES, o que correspondiam a 2.391 mil IES, das quais 301
são públicas e 2 mil privadas com mais de 32 mil cursos de graduação. Quando
comparado ao Censo da Educação Superior realizado no ano de 2012, houve um
aumento de 3,8% dos estudantes inscritos no nível superior, sendo que 1,9% para
rede pública e 4,5% para a rede privada. A ascensão das IES privadas é tão
significativa que ao se observar os estados brasileiros, apenas Santa Catarina,
Paraíba, Tocantins, Pará e Roraima possuem mais alunos matriculados na rede
pública (BRASIL, 2014).
Mas para atender as expectativas de um mercado ascendente, é preciso
trabalhar a gestão do conhecimento dentro da organização, e esse papel também
deve ser delegado ao coordenador de curso que se articula entre os discentes,
docentes, funcionários e a empresa, sua função é muito relevante, ainda mais
quando se pensa que a organização precisa captar os discentes, que na maioria das
vezes, são os grandes responsáveis pela receita da instituição.
No entanto, não basta matricular, tem que se esforçar para manter o discente
até o fim do curso, a presença do discente gera retorno financeiro para instituição,
principalmente quando se pensa nos programas federais de financiamento do ensino
superior, criados para garantir o acesso de mais indivíduos à educação superior em
instituições privadas, além disso, quando o aluno conclui os seus estudos e possui
uma boa formação que o habilite a ter uma boa colocação no mercado de trabalho, a
instituição na qual ele se formou passa a ser bem conceituada e isso também atrai
novos alunos.
O coordenador de curso é fundamental nas IES, isso porque uma parte
considerável das avaliações executadas pelo MEC apresentam resultados que
refletem a gestão realizada por eles. Essa preocupação do MEC em verificar a
qualidade dos cursos de ensino superior oferecidos, especialmente pelas instituições
privadas, é facilmente percebida quando se fala no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes-ENADE.
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O ENADE consiste em uma avaliação que tenta mensurar o rendimento dos
alunos quanto aos conteúdos programáticos, às habilidades e competências, sendo
o resultado um meio de indicar se aquela instituição está bem organizada e se
atende ou não os objetivos que propôs. Essa situação fundamenta a necessidade de
traçar um perfil para o coordenador de curso para que auxilie na escolha de um
profissional adequado para essa função
Assim, essa preocupação emerge da atual realidade, na qual o coordenador
de curso muitas vezes é um professor de nível superior que não possui formação
profissional para ocupar esse cargo ao qual chegou por diferentes circunstâncias
como, por exemplo, uma indicação. O fato é que nesse tipo de situação,
independente do motivo que gerou a nomeação, esse individuo pode não ter os
conhecimentos necessários para uma gestão adequada àquele curso, o que implica,
a médio e longo prazo, em problemas de ordem pedagógica, organizacional e
mesmo financeira dentro da IES.
Problemas relacionados a uma gestão inadequada são muito frequentes
quando o coordenador de curso não detém o conhecimento necessário para
desempenhar a função, essa situação pode ofuscar o prestígio da organização
frente ao mercado competitivo e gerar prejuízo.
Nesse sentido, um coordenador de curso deve ser escolhido a partir de um
perfil de um gestor e não apenas considerando o seu currículo acadêmico, ele
precisa entender de gestão e saber articular-se dentro da organização defendendo
os objetivos da instituição por meio do diálogo e de uma boa administração. Porém,
isto não é garantia de uma gestão adequada, é o primeiro passo da organização,
porque não basta que o indivíduo apresente todas as qualidades necessárias para
desempenhar a função se ele não dispõe das ferramentas e recursos adequados,
em especial quando se fala em material humano, de infraestrutura e recursos
financeiros para investir nos cursos.
Ao se considerar toda essa sistemática, faz-se necessário compreender
como a gestão dos cursos de graduação de uma Instituição de Ensino
Superior Privada, executada por seus respectivos coordenadores, pode
contribuir para que os objetivos da organização sejam atingidos?
Portanto, acredita-se que coordenar um curso de nível superior em uma IES
privada é estar pronto para diversos desafios, entre eles conhecer a legislação
educacional; as diretrizes curriculares; avaliação constante do curso pelo Ministério
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da Educação e mesmo pela clientela atendida; limitação de verbas; resistência dos
colegas de trabalho; aumento da concorrência (novas IES); necessidade de gerar
lucros para empresa.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Diagnosticar como a Gestão dos Cursos de Graduação em uma Instituição de
Ensino Superior privada, contribui para que os objetivos organizacionais sejam
alcançados.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar as atribuições institucionalizadas da função dos coordenadores de
curso;
 Reconhecer como os coordenadores desenvolvem as atribuições de coordenar;
 Compreender como ocorre a gestão do conhecimento nas coordenações de
curso;
 Pontuar as oportunidades de melhoria na gestão do conhecimento nas
coordenações de cursos;
 Sugerir condutas que possam melhorar a gestão do conhecimento nas
coordenações de cursos.
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3 JUSTIFICATIVA

A partir dos dados disponibilizados pelo Censo de Ensino Superior (2013),
verifica-se que as IES do Brasil estão aumentando, em 2003 totalizavam 1.859 IES,
em dez anos surgiram 532 novas IES, com destaque para as IES privadas, em
especial as faculdades que em 2003 eram 1.490 e em 2013 passaram a ser 1.876,
isso significa 386 novas faculdades privadas, conforme ilustrado no Quadro 1, assim
é possível afirmar que o acesso ao ensino superior tem aumentado e junto a isso a
demanda por IES.
Quadro 1 - Número de Instituições de Ensino Superior no Brasil, no ano de 2003 a 2013
Instituições
Ano

Universidade

Centro Universitário

Faculdade

IF e Cefet

Total
Pública Privada Pública

Privada

Pública

Privada

Pública

Privada

2003

1.859

79

84

3

78

86

1.490

39

-

2004

2.013

83

86

3

104

104

1.599

34

-

2005

2.165

90

86

3

111

105

1.737

33

-

2006

2.270

92

86

4

115

119

1.821

33

-

2007

2.281

96

87

4

116

116

1.829

33

-

2008

2.252

97

86

5

119

100

1.811

34

-

2009

2.314

100

86

7

120

103

1.863

35

-

2010

2.378

101

89

7

119

133

1.892

37

-

2011

2.365

102

88

7

124

135

1.869

40

-

2012

2.416

108

85

10

129

146

1.898

40

-

2013

2.391

111

84

10

130

140

1.876

40

-

Fonte: Adaptado de Censo da Educação Superior (2013)

Ao se considerar a expansão do ensino superior, acredita-se que o acesso a
este tipo de ensino tem sido contemplado para um maior segmento da população,
especialmente quando observado o aumento no número de IES privadas
acompanhado pelo aumento das matrículas em cursos de nível superior nestas
instituições. Esta realidade é demonstrada nos dados disponibilizados pelo Censo
da Educação Superior (2013) no Quadro 2, que se refere às matrículas no ano de
2013, quando se observa o número de alunos matriculados em IES privadas no ano
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de 2003 (2.760.759) e os matriculados em 2013 (5.373.450), que praticamente
dobrou em dez anos.
Entretanto, é fundamental que essas novas IES, estejam preparadas para
oferecer um serviço que atenda as expectativas do consumidor que busca se
qualificar para posteriormente alcançar uma boa posição no mercado de trabalho.
Portanto, não basta oferecer um curso de nível superior, é necessário oferecer o
curso de nível superior e toda a estrutura adequada em relação a esse curso,
porque a partir disso a organização passa a ser bem vista e até mesmo conceituada
no mercado.
Quadro 2 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação por categoria acadêmica e
organização acadêmica, no ano de 2003 e 2013
Ano
Categoria
Total
Universidade
Centro
Faculdade
Acadêmica

2003

2013

Universitário

IF e
Cefet

3.936.933

2.319.097

503.577

1.054.552

59.707

Federal

583.633

544.251

1.159

4.422

33.801

Estadual

465.978

428.093

-----

26.890

10.995

Municipal

126.563

52.925

15.446

58.192

------

Privada

2.760.759

1.293.828

486.972

965.048

14.911

7.305.977

3.898.880

1.154.863

2.131.827

120.407

Federal

1.137.851

1.015.868

-----

1.576

120.407

Estadual

604.517

527.390

1.715

75.412

-------

Municipal

190.159

112.035

23.977

54.147

-------

Privada

5.373.45

2.243.587

1.129.171

2.000.692

-------

Fonte: Adaptado de Censo da Educação Superior (2013)

Godin (2002) afirma em seu estudo, cujo objetivo foi investigar as
expectativas de inserção futura no mercado de trabalho de estudantes universitários
em fase de conclusão de curso, que se faz necessário melhorar o diálogo entre os
setores da universidade, buscando integração entre a formação científica e
profissional. Até porque, com as transformações ocorridas no mercado de trabalho,
a busca por capacitação tem se intensificado e o ensino superior emerge como um
diferencial, ainda mais porque não se busca apenas aquele conhecimento voltado
para as questões teóricas do ensino relacionadas ao curso de graduação e sim a
associação entre a teoria e prática, bem como o desenvolvimento de um censo
crítico respaldado pelo conhecimento.
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Essa formação diferenciada permite ao indivíduo melhores oportunidades e
preparo do ponto de vista acadêmico, social e pessoal. Então, não basta apenas um
diploma de nível superior, é necessário saber se relacionar com os colegas de
trabalho, com os gestores, com o público atendido, apresentar ideias interessantes,
saber dialogar sobre outros assuntos não relacionados à sua formação acadêmica.
Neste contexto, a IES é concebida como o local adequado para todas essas
formações. Mas para que ela atenda a todas essas expectativas, a equipe de
trabalho,

principalmente

aqueles

mais

relacionados

ao

curso

como

os

coordenadores e professores, precisa compreender o seu papel de agente formador
de opinião, em especial o coordenador de curso que é o elo entre os discentes,
docentes e a instituição. Na maioria das vezes, as instituições de ensino superior
públicas têm essa ideia melhor compreendida, o que lhe permite melhor
consolidação como organização se comparada às instituições privadas que, muitas
vezes, têm menos tempo de formação do que as públicas e ainda apresentam falhas
na gestão.
Bassoli (2014) justifica o seu estudo afirmando que as IES privadas têm se
deparado com um grande desafio que afeta diretamente sua concorrência no
mercado, à necessidade de aprimorar a gestão. O reflexo da dificuldade em gerir
pode ser facilmente identificado através dos resultados do ENADE, isto porque este
exame avalia os discentes que iniciaram o curso e os que estão concluindo, por
meio deste exame é possível verificar o quanto os discentes estão evoluindo nesse
intervalo, o que pode nortear a administração da IES sobre possíveis erros de
gestão.
O ENADE (2013) é considerado um dos pilares no que diz respeito à
avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Os
resultados das avaliações são fundamentais para que se possa conhecer a maneira
de funcionamento e a qualidade dos cursos oferecidos nas IES de todo Brasil. O
Quadro 3 mostra quais são os intervalos de notas possíveis e quais são os conceitos
atribuídos a esses intervalos. Em relação aos conceitos utilizados no ENADE, que
podem variar de 1 a 5, o desempenho da instituição torna-se melhor à medida que
esse valor aumenta.
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Quadro 3 - Conceitos e notas finais na avaliação do ENADE
Conceito ENADE

Notas Finais

1

0,0 a 0,94

2

0,95 a 1,94

3

1,95 a 2,94

4

2,95 a 3,94

5

3,95 a 5,0
Sem Conceito

Fonte: Adaptado de ENADE (2013)

Em se considerando o universo total de cursos de IES submetidas à avaliação
em 2011, apenas 440 cursos superiores (5,8%) alcançaram a faixa cinco, dos quais
257

cursos

eram

de

instituições

públicas

(58,4%),

compreendendo

240

Universidades e 17 faculdades; 183 de instituições privadas (41,6%), com 119
Universidades, 27 Centros Universitários e 37 Faculdades (ENADE, 2012).
No entanto, apesar desses resultados, analisando o universo total de cursos
referentes às IES privadas que foram avaliados em 2011 – 4.703, apenas 3,8% (183
cursos) receberam conceito máximo, enquanto que 29,3% (1.382 cursos) não
alcançaram o conceito 3, considerado mínimo (ENADE, 2012).
Quando se pensa nos resultados do ENADE é possível notar que ainda
existem muitas falhas no setor privado, porque se 29,3% dos cursos não
conseguiram a pontuação mínima, isso significa que ainda há várias lacunas entre o
projeto político pedagógico, que permite a existência do curso e está diretamente
relacionado às avaliações do MEC. A prática da gestão, que é articulada
especialmente pelo coordenador de curso, não é uma responsabilidade exclusiva
dele, no entanto, toda a articulação entre discente, docente, funcionários e
instituição perpassa pelo conhecimento e poder de decisão do coordenador.
É perceptível que quando o coordenador de curso não consegue
compreender os pontos relacionados à gestão e aplicá-los, ele não conduz o curso
de maneira satisfatória e as falhas surgem durante avaliações como as do ENADE
as quais poderiam consolidar o curso no mercado e muitas vezes faz com que ele
seja desacreditado perante o mercado. Isso é preocupante, porque a IES privada é
uma organização que precisa de lucro, sendo assim necessita apresentar um
serviço que seja bem visto e desejado pelos futuros clientes.
É sabido que não basta apontar os erros dentro da gestão, é fundamental
identificar e corrigi-los, para tanto é preciso investir em conhecimento e em como
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gerenciá-lo, no sentido de propiciar retornos positivos para a IES privada. Torna-se,
portanto, relevante entender como o coordenador de curso atua ou deva atuar para
que ele também perceba a sua importância dentro da organização, porque é preciso
identificar esses erros e, a partir de um trabalho conjunto entre a coordenação e a
organização, realizar ações para que eles sejam superados.
Quando se pensa nas iniciativas do governo federal que investem em formas
de financiamento para facilitar o acesso da população à educação superior, por meio
de financiamentos a um longo prazo ou mesmo a concessão de bolsas de estudo
que facilitam o acesso do discente ao nível superior, isso gera capital para as IES
privadas. Então, conquistar essa clientela é rentável do ponto de vista financeiro,
mas ela, como todo cliente, tem expectativas e exigências no que se refere ao
serviço comprado e a organização deve estar ciente disso e buscar adequar-se a
essa situação.
É preciso romper paradigmas e conceitos pré-formados sobre as IES
privadas, dentre eles: o ensino não ser adequado, a forma de ingressar ser
facilitada, os professores não possuírem competência suficiente para lecionar as
disciplinas, as avaliações serem fáceis, o serviço ser desorganizado. Mas, para isso,
é necessário conhecer a forma de gestão dessas organizações, a fim de
compreender os processos organizacionais e verificar o que precisa ser corrigido,
porque a partir de um conhecimento aprofundado da organização é possível
identificar os pontos falhos e conseguir a solidez no mercado.
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4 O CONHECIMENTO: CONCEITOS, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO.

Fialho et. al. (2006) afirmam que o conhecimento é algo complexo, formado a
partir de fatos, conceitos, regras, heurísticas e sabedoria, sendo a principal
característica a intangibilidade, é algo que não possui uma dependência espacial, ou
seja, não depende de um espaço físico; além disso, pode se difundir e ser auto
reproduzido, substituído, transportado e mesmo compartilhado.
Assim, o conhecimento torna-se algo subjetivo e dependente de diversas
situações vivenciadas diariamente, não apenas no ambiente de trabalho proveniente
de treinamentos ou manuais, mas no decorrer da vida daquele indivíduo que está
vinculado à organização, associado às informações e experiências que ele obteve
ao longo de sua trajetória.

4.1 DEFINIÇÕES DE CONHECIMENTO

Em relação à definição do conhecimento, Barroso e Gomes (1999), a partir do
conceito de Fred Nickols, então diretor executivo de Planejamento e Gestão
estratégica da Empresa do Educational Testing Service, afirmam que o conceito
pode ser discutido por duas percepções, em um primeiro momento pode-se dizer
que está relacionado a um corpo de informações, no qual sua constituição está
fundamentada nas opiniões, fatos, ideias, teorias, princípios e modelos. E em um
segundo momento, pode ser conceituado como a situação/estado de um indivíduo
no que se refere a um conjunto de informações.
Danveport; Prusak (2003, p.1) afirmam que “CONHECIMENTO não é dado
nem informação, embora esteja relacionado com ambos e as diferenças entre esses
termos sejam normalmente uma questão de grau”.
Para Chiavenato (2010) o conhecimento é uma mistura de valores e
informações atreladas ao contexto e as percepções pessoais dos indivíduos,
situações que permitem a formação de uma estrutura que avalie e incorpore
experiências e mesmo novas informações.
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Colauto e Beuren (2000, p. 171) conceituam o conhecimento como :
Um conjunto de valores, informações de contexto, criatividade no trabalho e
experiências acumuladas pelas pessoas, é criado por esse fluxo de
informações, ancorado nas crenças e compromissos de seu detentor. Está
essencialmente relacionado à ação humana, ou seja, é sempre
conhecimento com algum fim. Ressalta-se que tanto o conhecimento como
a informação, são específicos ao contexto e relacionais, na medida em que
dependem da situação, sendo criados de forma dinâmica na interação
social entre as pessoas.

Teixeira Filho (2000) é mais breve ao conceituar o conhecimento, dizendo que
esse é um conjunto formado por diversas situações as quais envolvem as
experiências do indivíduo, seus valores, as informações e a criatividade aplicada
naquele momento.
Gonçalves e Kolb (2010, p.1) definem o conhecimento como:
O ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de um objeto por meio de
acúmulo de experiências e práticas. O conhecimento coletivo inclui valores,
explicações, modos de comportamento, muitas vezes chamados de
tradições, que orientam o comportamento de indivíduos das gerações
seguintes. O conhecimento pode ser classificado como: 1. Conhecimento
tácito: talento, habilidade, modelos mentais, experiências natas e/ou
adquiridas e aprimoradas ao longo do tempo; 2. Conhecimento formal ou
codificado: é onde o saber tácito individual (ou parte dele) se torna explícito,
ou seja, os processos pelos quais o saber tácito é expresso em conceitos,
de forma organizada e acessível, facilitando o seu entendimento; 3.
Conhecimento interno: processos pelos quais as pessoas adquirem
conhecimentos tácitos exercendo diferentes atividades em ambientes
coletivos; 4. Conhecimento externo: processos pelos quais as pessoas
adquirem conhecimentos tácitos e/ou codificados com origem externa ao
ambiente.

Em se considerando essa subdivisão dos conhecimentos em explícito e tácito,
Nonaka e Takeuchi (1997) os conceituam dizendo que o conhecimento explícito está
articulado à linguagem formal, por se apresentar assim é um conhecimento mais
fácil de ser transmitido, entre os indivíduos, pois geralmente é codificado em
fórmulas matemáticas, regras, especificações.
Já o conhecimento tácito, difícil de ser articulado na linguagem formal, é um
tipo importante porque ele envolve o conhecimento pessoal atrelado às experiências
de vida do indivíduo, envolve suas crenças, perspectivas e valores e está
diretamente relacionado à competitividade dentro das organizações. Ressalta-se
que a dinâmica de criação do conhecimento na organização de negócios depende,
principalmente, da relação entre esses dois tipos de conhecimento.
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Fialho et. al. (2006) também diferenciaram e conceituaram conhecimento
tácito e explícito. O conhecimento tácito, segundo estes autores, é considerado o
adquirido com a prática, refere-se, portanto, ao conhecimento pessoal relacionado à
experiência do indivíduo. Além disso, possui uma dimensão cognitiva relacionada a
crenças e percepções, não é transmitido de uma maneira fácil, pois está no
consciente do praticante.
Já o conhecimento explícito é baseado na racionalidade atrelada a fatos,
sendo adquirido por meio da informação, esta pode estar presente em manuais,
documentos ou arquivos, apresentado em linguagem formal e sistemática, por conta
dessas características pode ser transmitido sem dificuldades.
Então, o conhecimento explícito não é algo que surge de forma espontânea,
ele precisa ser moldado a partir do conhecimento tácito e a grande dificuldade das
organizações é propiciar a conversão do conhecimento tácito em explícito, para que
permita ações de inovação ou mesmo a criação de novos produtos. Essa dificuldade
é clara quando se compara organizações ocidentais e japonesas. As primeiras
tendem a concentrar o conhecimento explícito, enquanto as últimas diferenciam os
dois tipos de conhecimento e reconhecem o conhecimento tácito como uma fonte de
vantagem competitiva (NONAKA; TAKEUCHI, 1995).
Portanto, o conhecimento está diretamente relacionado ao comportamento da
empresa e, a partir disto, a organização de negócios não apenas “processa” esse
conhecimento, ela também é responsável por “criar” o conhecimento. Assim, pôr o
indivíduo deter e processar o conhecimento e ser responsável por criá-lo, pode-se
dizer, então, que passa por três níveis: do indivíduo, do grupo e da organização. Do
ponto de vista da criação, esta está pautada em dois pontos: as formas de interação
do conhecimento e os níveis de criação desse conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI,
2003).
Quanto às formas de interação do conhecimento, Nonaka e Takeuchi (2003,
p. XIII) afirmam que:
As duas formas de interação – entre conhecimento tácito e o conhecimento
explícito e entre o indivíduo e a organização – realizarão quatro processos
principais da conversão do conhecimento que, juntos, constituem a criação
do conhecimento: (1) do tácito para o explícito; (2) do explícito para o
explícito; (3) do explícito para o tácito; e (4) do tácito para o tácito.
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Diante dessas considerações, é perceptível a relação que existe entre as
diferentes formas de conhecimento, como interferem na organização da empresa e,
justamente por isso, precisam ser estudadas e compreendidas, para que sejam
trabalhadas de maneira correta e gerem retorno positivo para a organização.
Nesse contexto, Binotto et. al. (2006) concluem essa discussão quando
ressaltam que o conhecimento tácito e explícito são os que representam da melhor
forma o conhecimento em uma organização, fundamentado nas trocas constantes e
interações contínuas que contribuem de uma maneira peculiar para a conversão do
conhecimento.
Dessa forma, é possível dizer que o conhecimento é norteado por várias
situações que são relacionadas ao contexto pessoal e profissional dos indivíduos e
isso influencia diretamente a gestão da organização e os resultados.
Portanto, o conhecimento tem uma relevância estratégica dentro da
organização, porque quando a organização tem uma base de conhecimento bem
desenvolvida, é provável que ela desenvolva as competências de maneira mais
eficiente, partindo de uma dinâmica própria por meio de novas oportunidades
estratégicas. Isto é importante, pois através dessa conduta a empresa tende a se
consolidar no mercado, demonstrando que não basta ter conhecimento, é
necessário dominar essa ferramenta, utilizando-a em favor da organização
(PROBST; RAUB; ROMHART, 2002).

4.2 ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Meditsch (1997) explica que o conhecimento é algo subjetivo, afirma que o
conhecimento não é um dado concreto e sim um ideal abstrato para se alcançar,
sendo assim, quando estabelecido passa a ser o parâmetro que julga toda a espécie
de conhecimento produzida pelo ser humano.
Ainda sobre o conhecimento, Carlan e Medeiros (2011, p.55) destacam que:
O conhecimento está em “eterno” crescimento, transformando-se e
acumulando-se. Quando se adquire conhecimento relaciona-se com algo já
existente, e sobre o qual somos capazes de raciocinar e chegar a
conclusões. A criação de conhecimento sobre os objetos que nos cercam
constitui uma prerrogativa essencial da racionalidade humana. Desenvolvese, por instinto, num processo cognitivo que leva a identificar características
do objeto percebido e comparar com características identificadas em outros
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objetos já conhecidos. A partir desse conhecimento, inicia-se um processo
classificatório do objeto.

Diante dessa percepção sobre o conhecimento, surge a necessidade de se
trabalhar a forma como o conhecimento é organizado. Nesse sentido, Gomes (2009)
define a organização do conhecimento como uma área que busca estabelecer suas
bases teóricas, por meio de diversas abordagens epistemológicas com suas
implicações na elaboração de sistemas de organização do conhecimento.
Segundo Choo (2003), as três arenas que envolvem o uso da informação,
criar significado, construir conhecimento e tomar decisões, sendo estes processos
inter-relacionados, nos quais um alimenta o outro de maneira mútua e isso
possibilita uma visão holística a respeito do uso da informação. Ainda nesse sentido,
é possível afirmar que essas camadas são concêntricas e cada camada interna gera
fluxos de informação para a camada externa adjacente, assim a informação sai do
ambiente externo e é assimilada pelas arenas do círculo permitindo uma ação da
organização.
Quando se pensa na ação organizacional, o modo de uso da informação deve
ser considerado a partir do momento que ele precisa ser interpretado, convertida e
processada para também gerar uma ação, conforme ilustra a Figura 1. Portanto,
depois que a informação é percebida e ocorre à construção do seu significado
social, através da percepção individual, é criado um contexto organizacional que irá
possibilitar a construção do conhecimento (CHOO, 2003).
Figura 1 - Ação Organizacional

Fonte: CHOO (2003, p.31)
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Choo (2003) acredita que o conhecimento é algo subjetivo, inerente a cada
indivíduo, com a necessidade de ser convertido em um tipo de conhecimento
passível de compartilhamento, ao ponto de ser transformado em inovação para que
a tomada de decisão e a posterior ação sejam pertinentes ao objetivo da
organização. Isso permitirá a transformação do ambiente externo, por meio de novas
experiências que culminam em um novo ciclo, e possibilitam uma nova dinâmica na
qual a empresa precisa adaptar-se novamente.
Morin (2005, p.10), a cerca do conhecimento, relata que:
Qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e rejeição
de dados não significativos: separa (distingue ou disjunta) e une (associa,
identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em função de
um núcleo de noções-chaves); estas operações, que se utilizam da lógica,
são de fato comandadas por princípios “supralógicos” de organização do
pensamento ou paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão
das coisas e do mundo sem que tenhamos consciência disso.

Pode-se, então, dizer que a organização do conhecimento é algo complexo e
individual, o que depende dos estímulos externos e internos, aos quais o indivíduo
está exposto, juntos esses estímulos desencadeiam uma ação e esta terá uma
consequência dentro da organização, positiva ou negativa. Diante disso, torna-se
fundamental entender como o conhecimento é organizado para que possam ser
desenvolvidas ações que sejam interessantes para a organização.
No entanto, para que as informações do ambiente externo tenham sentido, e o
significado seja criado, as organizações precisam passar por quatros processos, a
saber, mudança ecológica, interpretação, seleção e retenção (WEICK, 1979 apud
CHOO, 2003).
A ação de criar um significado normalmente é iniciada quando ocorre alguma
mudança no ambiente da organização que irá possibilitar uma variação quanto aos
fluxos de experiência e influenciar os participantes, denominada mudança ecológica,
a qual se configura em uma perturbação, exigindo dos membros da equipe
compreenderem essas diferenças e determinarem um significado (CHOO, 2003).
Como o próprio nome sugere, a mudança ecológica está diretamente atrelada
ao ambiente externo, é algo proveniente do ambiente que influenciará os
funcionários da organização que precisam percebê-la e direcionar suas ações a
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partir dessa mudança, visando aos propósitos da organização e a formação de um
significado para aquela interferência.
Depois de passar pela mudança ecológica, tem-se o processo de
interpretação, no qual uma parte das mudanças é isolada para ser avaliada de uma
maneira mais criteriosa, daí o questionamento “O que está acontecendo aqui?”.
Posteriormente a seleção diz respeito a uma sobreposição de várias possibilidades
sobre os dados brutos interpretados, para que a ambiguidade a respeito daquela
situação seja reduzida. Por fim, a retenção, nada mais é do que os produtos da
criação de significado armazenados para o futuro (CHOO, 2003).
Conclui-se que neste modelo, as organizações são vistas como um sistema,
no qual os sujeitos que participam têm um espaço considerável para analisar as
mudanças ambientais e construir uma percepção pessoal da realidade externa.
Assim ocorrem comparações entre o que é vivenciado no presente e o que foi vivido
em situações do passado para, a partir daí, construir um significado, sendo que a
mudança gera uma perturbação nos fluxos e afeta diretamente os membros da
empresa, que precisam interpretar aquilo, concentrar sua atenção em certos
elementos do ambiente, fazendo uma seleção e posteriormente retendo os produtos
da criação de significados para serem usados futuramente (WEICK, 1979 apud
CHOO, 2003).

4.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO

Leite e Costa (2007) abordam a gestão do conhecimento como uma
maneira de planejar e controlar as ações dentro de uma organização, na qual a
vertente explícita governa o fluxo desse conhecimento e a vertente tácita se
relaciona às práticas da gestão relacionadas à informação. Então planejar e
controlar ações pressupõe toda uma sequência que deve ser considerada para
adquirir o retorno esperado, são elas: identificar, adquirir, armazenar, compartilhar,
criar e utilizar o conhecimento tácito e explícito para permitir a maximização dos
processos organizacionais.
Chiavenato (2010) afirma que a gestão do conhecimento pode ser
conceituada como o controle da maneira de fazer das organizações, essa maneira
de fazer pode estar relacionada à própria organização ou ao colaborador. Vincula-se
à decisão de qual conhecimento realmente importa para organização, seguindo os
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propósitos e proporcionando resultados. Em se partindo dessas considerações, o
conhecimento seria o responsável por estimular a ação para que fosse possível
desenvolver novos produtos ou serviços dentro de uma organização.
Outra abordagem sobre a gestão do conhecimento afirma que ela estaria
relacionada ao processo de aprendizagem nas organizações, e esse processo
relacionado a três momentos: adquirir e desenvolver conhecimentos; disseminar o
conhecimento adquirido/desenvolvido; construir as memórias em um único processo
coletivo elaborando as competências necessárias á organização (FLEURY;
FLEURY, 2000).
Nesse contexto, Colauto e Beuren (2003) ainda ressaltam que a gestão do
conhecimento dentro das organizações está relacionada à necessidade de
desenvolver as habilidades das pessoas que integram a empresa, para que os
objetivos estabelecidos sejam alcançados. Há uma intensificação do valor do
conhecimento humano associado à aprendizagem contínua, para possibilitar que a
organização adquira e mantenha seu diferencial competitivo. Portanto, ao se investir
nas pessoas que integram a organização, há uma melhora na qualidade, eficiência e
eficácia do serviço.
Entende-se que a gestão do conhecimento é fundamental em uma
organização por possibilitar que ela alcance seus objetivos por meio de um
planejamento e de ações que motivem seus funcionários, através do conhecimento
pessoal e profissional, a desenvolver suas funções de forma adequada, contribuindo
para o destaque da empresa em sua área de atuação.

4.3.1 Conceito e importância da Gestão de Conhecimento

Quanto à GC Kamara et. al. (2002) conceituam-na como um conjunto de
métodos, ferramentas, técnicas e medidas que são utilizados pela organização para
adquirir, desenvolver, mensurar, distribuir e possibilitar a gestão do seu capital
intelectual.
Segundo Davenport e Prusak (2003), o conceito de Gestão de Conhecimento
é fundamentado em três ideias: dados, informação e conhecimento. Eles afirmam
que esses termos não são sinônimos e destaca a necessidade de compreendê-los,
estando o sucesso ou fracasso da organização atrelada a um desses elementos ou
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mais de um, assim torna-se fundamental entendê-los para que a gestão
organizacional ocorra de forma adequada e conduza ao sucesso da empresa.
Davenport e Prusak (2003, p.2-4) conceituaram os três termos da seguinte
maneira:
DADOS: [...] é um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a
eventos. Num contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos
como registros estruturados de transações... os dados não revelam nada
sobre si, nem revelam significado inerente, no entanto... são a matéria –
prima essencial para a criação da informação [...];
INFORMAÇÃO: [...] é como uma mensagem, geralmente na forma de um
documento ou uma comunicação audível ou visível... a informação tem por
finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum
impacto sobre seu julgamento e comportamento. Ela deve informar; são os
dados que fazem a diferença [...];
CONHECIMENTO: [...] é uma mistura fluida de experiência condensada,
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona
uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas
organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas
organizacionais [...].

Carvalho (2012) tem uma visão muito semelhante a Davenport e Prusak
(2003) e acrescenta o termo “hierarquia do conhecimento” partindo da ideia de que
sair de um elemento mais simples, o dado; e criar a informação, para então chegar
ao nível do conhecimento. Nesse sentido, o dado é algo menor e mais simples, é
apenas uma unidade sendo indivisível, objetivo, fácil de manusear e transportar.
Posteriormente, a informação é representada pelo conjunto desses dados dentro de
um contexto, mas não é algo tão objetivo, porque deve ser decodificado por um
grupo e não apenas um indivíduo específico. Por fim, quando se tem essa partilha,
pode-se construir o conhecimento considerado um resultado de um processamento
da informação, subjetivo e responsável pela tomada de decisão.
Teixeira Filho (2000) define a gestão do conhecimento como uma coleção de
processos que comandará a criação, disseminação e a utilização do conhecimento,
no sentido de tentar atingir plenamente os objetivos da empresa/organização. A GC
também pode ser compreendida como uma fusão entre o gerenciamento de
informação, o gerenciamento de pessoas e o gerenciamento das competências
individuais.
Ainda conceituando a Gestão do Conhecimento, o Comitê Executivo do
Governo Eletrônico (Cege) explica que a GC é um conjunto de processos que são
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sistematizados, possuem articulação e intenções, com capacidade de realçar a
habilidade de seus gestores para que criem, coletem, organizem, transfiram e
compartilhem informações e conhecimentos que auxiliem em uma tomada de
decisão, contribuindo para que o cidadão tenha condições de produzir um
conhecimento coletivo (BRASIL, 2004).
Quanto aos possíveis conceitos de GC, Fresneda et.al. (2008, p.3) afirmam
que:
A Gestão do Conhecimento (GC) pode ser entendida como uma
sistemática, explícita e deliberada, de construção, renovação e aplicação do
conhecimento para maximizar a efetividade da organização e o retorno de
seus ativos de conhecimento. Nesse processo, contínuo e sistemático, é
realizada a transferência e a criação de conhecimentos entre indivíduos e
equipes e desses para a organização. Assim, a Gestão do Conhecimento
não significa, em nosso entendimento, gerir os conhecimentos das pessoas,
e sim facilitar os processos pelos quais esse conhecimento é criado,
compartilhado e utilizado na organização. Não diz respeito a colocar ou não
na organização um novo departamento ou implementar uma nova
tecnologia. Relaciona-se a propiciar mudanças na maneira como os
indivíduos e a organização funcionam, tendo por base os processos
relacionados ao conhecimento.

Terra (2001), corroborando com as concepções de Fresneda et.al. (2008),
ressalta que o conhecimento é vislumbrado como algo fundamental para aumentar o
valor da organização no mercado, por meio da valorização do patrimônio e
efetivação das relações sustentáveis. Diante disso, as organizações passaram a
perceber a importância de se investir no conhecimento. Isso é facilmente percebido
quando se pensa na realidade de algumas empresas que possuem um alto valor de
mercado, que envolve o patrimônio financeiro e físico, no qual o físico envolve
estrutura e principalmente os funcionários.
Em se partindo dessa pontuação, Lage (2003) discute que a informação e o
conhecimento sempre foram questões importantes nas organizações, no entanto,
por conta das atuais mudanças do ponto de vista econômico e social, esses
conceitos têm se destacado de maneira mais significativa, e as organizações têm
buscado alcançar seus objetivos/resultados por meio do investimento em gestão do
conhecimento fundamentado nas experiências dos gestores, na inteligência,
habilidades e educação dos seus membros.
Souza (2006) destaca a necessidade do mercado de trabalho se reconfigurar,
o que força as empresas a investirem em processos de gestão que permitam o
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aprendizado dentro e fora da organização, assim a GC é algo interessante e atende
essa demanda a partir do momento que tem uma proposta que identifica, maximiza,
codifica e compartilha os conhecimentos, favorecendo o aprendizado de maneira
constante e sobre tudo a valorização do capital intelectual da organização. É fato
que quando a empresa investe na GC assegura os canais que estão direcionados a
inovação e comunicação, isso contribui para que a ela seja competitiva e ganhe
mercado. Partindo dessa premissa, o crescimento organizacional está diretamente
relacionado à GC.
Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que o sucesso das empresas japonesas
está relacionado à suas habilidades técnicas na “criação do conhecimento
organizacional” que seria a capacidade da empresa em criar conhecimento, difundilo na organização e fazer com que ele seja incorporado a produtos, serviços e
sistemas.
Nesse contexto, essas mudanças são reflexos da globalização da economia,
na qual muitas empresas são obrigadas a reestruturarem os ambientes de negócios.
Atrelado a isso existe a complexidade do ambiente de trabalho que exige das
organizações capacidade técnica – educação, conhecimento, aprendizagem
continuada – para que, em meio à crise no mercado, ela continue competitiva e
sólida (NOGAS; PALADINI, 2010).
Em seu estudo, Souza (2006) já dizia que compreender as bases da Gestão
de Conhecimento é algo desafiador para as empresas porque é necessário
compreender o processo de gestão para fazer um melhor planejamento do processo
organizacional, identificando riscos do processo, de quais seriam as melhores
estratégias no sentido de minimizar esses riscos e maximizar os lucros.
Nonaka e Takeuchi (1997) demonstram que a identificação de conhecimentos
nas empresas está diretamente relacionada à capacidade dela em converter o
conhecimento, nesse caso o tácito em explícito ou vice-versa, até porque já se
compreende que o sucesso do indivíduo está relacionado a um equilíbrio entre
esses conhecimentos e isso reflete na organização.
Assim, independente de qual seja o ramo de atuação ou mesmo o porte da
organização, é fato que essas dependem, cada dia mais, das informações e do
conhecimento propiciado por essas informações, sendo, portanto, esse o principal e
mais valioso patrimônio da organização porque as decisões são tomadas a partir do
conhecimento e isso afeta diretamente a empresa (NEVES, 2011).
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4.3.2 Gestão do Conhecimento e processo organizacional

O conhecimento tem assumido um papel central na sociedade. Anteriormente,
os recursos econômicos básicos de uma organização estavam associados apenas
ao capital, recursos naturais e mão de obra, e hoje já se pode afirmar que o
conhecimento, a respeito do processo produtivo e de negócios, passa a
complementar ou mesmo a ser tão importante quanto os recursos citados
anteriormente (SILVA, 2002).
De acordo com Silva (2002), quando se pensa em resultados empresariais
significativos, as empresas percebem que uma melhor administração do
conhecimento está intimamente relacionada aos processos de alto retorno para a
empresa. Assim, na maioria das vezes, faz-se necessário mudar os processos da
empresa com o intuito de acrescentar valor através de uma melhor administração
em relação ao conhecimento.
Para que a gestão de conhecimento dentro da organização seja bem
sucedida, algumas etapas devem ser observadas e planejadas. Uma das mais
importantes se refere ao diagnóstico das atividades de GC na empresa, é
fundamental identificar quais as questões relacionadas ao conhecimento são
praticadas dentro da empresa e quais podem ser desenvolvidas ou mesmo
aprimoradas (TEIXEIRA et. al., 2011).
Segundo Davenport e Prusak (1998), o conhecimento empresarial deve ser
avaliado sob o ponto de vista do mercado, isto porque as pessoas alternam a função
de vendedores, compradores e corretores de conhecimento. Destaca-se que esses
autores ainda enfatizam que é possível perceber, através de sinais de mercado,
onde o conhecimento está mais presente na organização e como acessá-lo, sendo
esses sinais: a posição e a educação formal das pessoas; as redes informais entre
pessoas; as comunidades de práticas de algum tipo de habilidade.
Assim, Silva (2002) conclui que, apesar de a gestão de conhecimento estar
atrelada aos processos empresariais da organização, as áreas tradicionais dentro da
empresa continuam existindo. No entanto, com novos desafios e propósitos, porque
é fato que o sucesso não está mais associado a uma postura isolada, deve-se
investir na formação de linguagens comuns entre os departamentos da empresa
para que a forma de gestão ocorra de maneira mais efetiva.
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Pode-se inferir, portanto, que o conhecimento é pilar fundamental para uma
gestão bem sucedida e este ocorre de várias maneiras e em diferentes situações.
Mas, independente disto, para potencializar ou minimizar os resultados da gestão
dentro de uma organização, não basta ter conhecimento sobre a área, é preciso
saber gerir este conhecimento e contribuir para que os funcionários da organização
também tenham ideia do quanto o conhecimento influencia o ambiente e os
resultados do trabalho.
Neves (2011) faz uma pontuação muito interessante a respeito da gestão do
conhecimento e diz que a implantação dela em uma empresa é muito interessante
porque ajuda a reduzir a perda de capital intelectual relacionada à saída de
funcionários, a própria questão do custo é reduzida e isto gera economia, aumenta a
produtividade, aumenta a satisfação dos funcionários, propiciando que a empresa
seja mais competitiva através deste conjunto de situações.
A partir dessas considerações, Dutra (2014, p.39) ressalta que:
Nos últimos 20 anos, as organizações vêm reconhecendo a importância da
aprendizagem como elemento vital para a sua inserção no mundo
globalizado e competitivo, visando a um desenvolvimento continuado para
se colocar numa posição de destaque e liderança, com a capacidade até de
corresponder à necessidade ainda não manifestada dos usuários ou
clientes, ou seja, aquilo que eles realmente valorizam, mas ainda não
experimentaram ou pensaram em solicitar.

Neste sentido, pode-se perceber que a aprendizagem tem sido visualizada
como uma necessidade e ao mesmo tempo ferramenta das organizações para que
consigam permanecer no mercado que está cada vez mais competitivo. Desta
forma, oferecer um melhor serviço ao cliente requer conhecimento e pode significar
a consolidação como empresa, e este reconhecimento vai viabilizar a adesão de
novos clientes, a expansão do serviço, a presença de capital financeiro que são
fatores diretamente relacionados à sobrevivência de uma organização em sua área
de atuação.
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5 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

No que se refere ao Ensino Superior, Dutra (2014) destaca que as Instituições
de Ensino Superior (IES) configuram-se como ambientes de produção e
disseminação do saber, na qual a missão refere-se ao fato de capacitar pessoas
para ingressarem no mercado de trabalho, sendo a excelência do serviço oferecido
algo inerente ao dia a dia das IES no Brasil, principalmente quando se pensa nas
pressões impostas pelas concorrentes e pelo MEC.
Neste sentido, o Ensino Superior emerge como uma forma de difusão do
conhecimento através dos cursos de graduação, especialização, mestrado ou
mesmo doutorado, nos quais o discente busca mais informações sobre aquela área
escolhida para que seja um profissional competente e bem aceito no mercado de
trabalho.

5.1 CONTEXTO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Silva (2014) afirma que existe um contexto de reestruturação econômica com
forte tendência de internacionalizar o capital, no qual a educação superior está
inserida. É fato que ao expandir a rede de ensino massificou a ponto de não se
responsabilizar apenas pela formação superior dos alunos e sim ser vista como um
espaço de formação continuada. Neste sentido, não se pensa apenas em um título
de nível superior, tem de possuir uma formação satisfatória em relação à graduação
cursada. Ainda mais porque a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei n.9.394, 1996),
promoveu uma reformulação no sistema de educação superior brasileiro, o que
contribuiu para que a política pública brasileira, referente ao ensino superior, garanta
a universalização do acesso à educação.
É

fato

que
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principalmente pela crescente busca da elevação de escolaridade dos indivíduos por
conta da procura de empregos melhores e da competição gerada pelo capitalismo.
Assim, para que o indivíduo possa almejar melhores empregos, ele precisa de uma
formação permanente e continua, pois a tecnologia e a informação fazem com que o
conhecimento fique desatualizado em curto espaço de tempo (SILVA, 2014).
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Diante desta demanda, a formação oferecida pela educação de nível superior
foi discutida na Conferência Mundial sobre Ensino Superior. Neste evento foi
construído um relatório pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco, 2009), no qual a responsabilidade social da educação
superior, considerando os desafios mundiais atuais e futuros, deverá fundamentarse no avanço do conhecimento multifacetado a respeito de várias questões
relacionadas a diferentes contextos sendo eles: científicos, econômicos, culturais e
sociais.
Então, torna-se essencial o posicionamento crítico diante das diferentes
situações, não restringindo o conhecimento a assuntos da graduação, o que permite
o desenvolvimento de habilidades para que a pessoa possa lidar com as diferentes
situações envolvidas em seu contexto.
Por concordar com essas ideias, Sacristàn (2007) relata que o cenário do
ensino superior brasileiro é influenciado e está interligado a vários fatores, dentre
eles a sociedade da informação, o processo de globalização, as tecnologias
relacionadas à informação que interferem no papel do Estado, na forma de
organização da sociedade do ponto de vista das relações pessoais, sociais, de
trabalho e culturais que refletem na educação.

5.1.1 Ensino superior privado no Brasil

De acordo com Bassoli (2014) é perceptível que o ensino superior privado no
Brasil esteja passando por um momento de mudanças, as quais se tornaram mais
significativas a partir do ano de 2006 através do processo de aquisições,
incorporações ou mesmo fusões de IES (Instituições de Ensino Superior) privadas.
Esta realidade está relacionada ao surgimento de grupos empresariais, investidores
de âmbito nacional e internacional que passaram a ver a educação superior
brasileira como uma forma interessante de investimento. Portanto, investir em uma
IES é algo promissor a partir do momento que o indivíduo dispõe de recursos para
esse investimento, em contrapartida nota-se que algumas instituições ainda não
estão preparadas para essa tendência.
A partir da Análise Setorial do Ensino Superior Privado é possível afirmar que
o Brasil é o país com o maior número de instituições de nível superior privadas. Isto
significa que a iniciativa privada está crescendo no mercado. Em 1994, o setor
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privado tinha apenas 58,4% dos alunos matriculados no ensino superior; em 2009,
este número chegou em 74,4% (HOPER, 2011).
Maciel et. al. (2013), a partir dos dados do Censo da Educação Superior de
2012, constataram que existem no Brasil 2.416 IES, das quais 304 são públicas e
2112 privadas. Em percentual, as IES privadas correspondem a 87,4% de todas as
IES no Brasil.
Apesar da ascendência das IES privadas no país, verifica-se o aumento na
oferta de cursos no Brasil e a diminuição das matrículas nas IES privadas, portanto,
essas organizações vivem um momento tenso que está relacionado à permanência
ou não no mercado (BASSOLI, 2014). Capelato (2010) ressalta que as
mensalidades caíram no decorrer dos anos passando de uma média de R$532,00
no ano de 1999, para uma média de R$367,00, em 2009 e associada a essa
situação a captação de alunos também não tem atingido percentuais interessantes,
assim tem-se uma associação entre a diminuição da mensalidade e evasão dos
alunos, situação que interfere na sustentabilidade dessas instituições.
Portanto, é perceptível que apesar de existirem muitas instituições privadas
de nível superior no Brasil, nem todas estão preparadas para serem competitivas e
se consolidarem no mercado, para que isso faça parte da realidade delas, é preciso
gerir, é necessário planejamento, infraestrutura e profissionais capacitados. Nesse
contexto surge a gestão do conhecimento, porque a partir do momento que se tem o
conhecimento e ele é gerenciado, a empresa torna-se mais organizada e passível de
competir no mercado.
Esta questão da expansão das IES e a falta de preparo de algumas delas é
citada por Cunha (2004, p. 796-797) ao afirmar que:
Todo esse crescimento não foi acompanhado de mecanismo algum de
formação de pessoal que pudesse dar conta das tarefas docentes. O
estranhamento diante da inexistência de um mecanismo de formação de
docentes ficaria ainda maior se levarmos em conta que essa ampliação do
número de estudantes e de instituições foi complexificada pela
diferenciação dos cursos de graduação, num período em que as mudanças
no conhecimento têm sido rápidas e profundas.

Nesse sentido, é possível perceber que Cunha (2004) chama a atenção para
a qualificação do docente de nível superior, que a depender da instituição apresenta
apenas uma graduação na área, então, mesmo com o requisito mínimo esse
docente é contratado. Cabe ao coordenador de curso avaliar ações como essa, para
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que ele possa delinear o tipo de profissional que deseja ter em sua equipe de
trabalho, este é um dos vários fatores que irão interferir no sucesso da organização.
Portanto, a sobrevivência de uma IES privada depende das políticas adotadas
na gestão da instituição, avaliando o perfil do mercado, investindo no marketing, a
forma de captar os alunos e fazer com que eles continuem na instituição, a maneira
como se dá a abordagem educacional, além de outras estratégias que devem ser
vivenciadas na prática dentro da instituição (BASSOLI, 2014).

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO: COORDENAÇÃO E
GERÊNCIA

Segundo Cabeço e Requena (2011), para escolher o profissional que irá
ocupar a coordenação pedagógica de um curso é preciso seguir critérios rigorosos
para que esse profissional proporcione novos conhecimentos ao meio científico,
promovendo o desenvolvimento da instituição privada de ensino superior, pois a
partir desses conhecimentos é possível influenciar os rendimentos finais tanto no
que se refere à formação dos discentes como a questão econômica.
Nesse sentido, os autores mencionados deixam claro que ao se estabelecer
critérios para escolha do coordenador pedagógico a instituição aumenta as chances
de escolher um profissional capacitado que contribua para o seu desenvolvimento,
acadêmico, institucional e financeiro.
Herrera (2007) afirma que o coordenador de curso deve apresentar dois tipos
de competências: Técnicas e Comportamentais. As competências técnicas dizem
respeito ao desenvolvimento de atividades associadas à repetitividade e
conhecimentos técnicos, adquiridos através do ensino ou por meio da experiência
profissional em empregos anteriores com função semelhante ou idêntica. Já as
competências comportamentais são divididas em subgrupos intelectuais, sociais,
comportamentais e organizacionais.
Quanto às competências comportamentais, as intelectuais são fundamentais
para reconhecimento e definição de problemas, pensar soluções e estratégias,
introduzir modificações na forma de trabalho. A social refere-se às atitudes e
comportamentos necessários para que o coordenador consiga transferir seus
conhecimentos cotidianos para o local de trabalho. Já as comportamentais dizem
respeito à inovação, criatividade, perfil empreendedor e questões éticas no ambiente
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de trabalho; por fim, a competência organizacional se refere ao planejamento
(HERRERA, 2007).
A partir dessas considerações é possível notar que o coordenador de curso é
um profissional que deve apresentar uma série de competências que serão
necessárias no decorrer de sua atuação, não seria suficiente, por exemplo, possuir
as competências técnicas adequadas sem as comportamentais, ou vice - versa e o
maior desafio das instituições, especialmente as privadas, é encontrar esse
profissional e, mais ainda, quando encontrar esse profissional disponibilizar-lhe as
ferramentas indispensáveis a sua atuação.
Então, por conta das características e ações que o coordenador de curso
precisa apresentar para que o desempenho da organização seja adequado, é
fundamental que a IES tenha uma visão estratégica desde o momento da seleção,
para escolher um profissional adequado, fazendo necessário até mesmo qualificar a
equipe de recursos de pessoas para que não haja equívocos ao escolher o
profissional (MARTINI, 2010).
Ainda neste contexto, Cabeço e Requena (2011) ao realizarem um
levantamento sobre as habilidades pessoais, conhecimentos e ações desenvolvidas
pelos coordenadores de IES privadas, encontraram ressaltadas habilidades e
conhecimentos relacionados à gerência, trabalho em grupo e relacionamento
interpessoal. Quanto às ações, a maioria dos estudos avaliados destacou o
planejamento de ações futuras, necessidade de cumprir metas e obter resultados
positivos, elementos atrelados a uma gestão estratégica.
Assim, a gestão estratégica emerge como um fator relevante para a
organização, porque está atrelada a qualidade do ensino, do espaço físico que
repercutem na aprendizagem do discente e é por meio do coordenador de curso que
são planejadas, organizadas e executadas as atividades que corroboram com os
objetivos da organização.
Entretanto, o coordenador de curso, apesar de estar atrelado a uma série de
funções a serem desenvolvidas durante o seu trabalho, depende de alguns fatores
que fogem ao seu controle, como o acesso a recursos financeiros, então não seria
suficiente o planejamento, a gestão sem possuir os meios para executar as ações
planejadas, quando se fala em meios a questão financeira é um entrave significativo,
porque junto a ela está a contratação de profissionais mais capacitados, espaço
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físico que atenda as necessidades do curso, aquisição de material didático, acervo
de livros e outras referências, entre outras questões especificas a cada curso.
Portanto, o coordenador de curso também é um gestor, é possível afirmar que
os gestores de instituições de ensino superior – IES são indivíduos que vivem em
contato com uma série de dilemas, nos quais muitos são os desafios que envolvem
diversas situações: a legislação educacional, diretrizes curriculares, critérios de
avaliação, os lucros da IES, aumento no número de IES, educação à distância,
limitação das verbas, além da própria resistência do segmento a gestão (ARGENTA,
2012).

5.2.1 Competências e atribuições de um coordenador de curso

O coordenador de curso pode ser definido como o indivíduo que assegura os
ideais e os princípios educativos da instituição, ele estaria diretamente relacionado
ao sucesso da IES, até porque seu papel é coordenar e centralizar as características
da instituição e do grupo que ele representa (MARQUESIN et. al., 2008).
Quando se fala das pessoas envolvidas na administração ou gestão de uma
escola, a Lei n°9394/96 define o termo coordenador de curso descrevendo-o como o
profissional que apresenta uma visão principal didático-pedagógica, mas que não
pode negligenciar a gestão administrativa e/ou econômico-financeira (ARGENTA,
2012).
Vasconcelos (2010) afirma ainda que, o coordenador de curso diante de sua
importância passou a ser uma exigência do MEC/INEP para compor a estrutura
organizacional das IES, havendo a necessidade de avaliá-lo quanto a sua dedicação
ao cargo, gerindo o curso, mensurado pelo atendimento aos indivíduos envolvidos
na gestão, a saber discentes e docentes, a capacidade de dialogar, expor as
decisões e ações de forma transparente, a capacidade de liderar, a acessibilidade a
informações, conhecimento e comprometimento com o curso do ponto de vista
pedagógico.
Neste sentido, o coordenador é responsável por intermediar o modelo de
gestão definido pela direção da IES privada. No entanto, sabe-se que muitas vezes
ele é um docente com alguma habilidade administrativa que nem sempre garante
sucesso como gestor, então, muitas vezes, ele é escolhido por características
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isoladas do seu currículo que não tem relação com a capacidade técnica de gerir
uma organização (BASSOLI, 2014).
Do ponto de vista de Argenta (2012), assumir uma liderança em uma IES é
algo complexo, pois não basta ter sonhos e visões, é preciso adequar as visões para
que estejam em harmonia com a missão da organização e o planejamento da
instituição. Um bom gestor é aquele que consegue perceber o poder transformador
das ações, permitindo que o estabelecimento de ensino seja uma unidade social,
formadora de opinião, no qual os atores estão em constante mudança.
Franco (2002) elencou as funções e atribuições do coordenador e as dividiu
em quatro grupos, dessa forma a subdivisão foi realizada da seguinte forma: funções
políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais.
No caso das funções políticas, atribui-se ao coordenador a necessidade de
ser um líder com reconhecimento na área do curso, ele precisa estimular os
discentes e docentes, saber representar o curso, além de promover ações que
desenvolvam e contribuam para o reconhecimento do curso e ao mesmo tempo
vincular o curso de acordo com os desejos e expectativas do mercado (FRANCO,
2002).
Já a função gerencial, como o próprio termo sugere, está relacionada a ações
de supervisão, como supervisionar o espaço físico, a aquisição de material
bibliográfico ou outros tipos de materiais especiais, a frequência dos docentes e
também dos discentes, a contratação de novos docentes ou demissão desses
quando necessário, portanto, trata-se de uma função que depende de autonomia,
porque o coordenador precisa tomar decisões relevantes para a organização
(FRANCO, 2002).
As funções acadêmicas são mais voltadas para o ensino, envolvem
elaboração e execução do projeto pedagógico do curso, desenvolvimento de
atividades escolares, tipo de avaliações desenvolvidas no curso, atividades
complementares, iniciação cientifica, monitorias, programas e projetos de extensão,
estágios (FRANCO, 2002).
Por fim, Franco (2002) define as funções institucionais, delegando ao
coordenador de curso a responsabilidade pelo sucesso dos discentes de seu curso
no ENADE, deve ainda acompanhar os antigos discentes, a empregabilidades dos
ex- alunos, buscar fontes alternativas de recurso e reconhecimento do curso.
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Assim, as atribuições de coordenador de curso são muitas e ele deve ter
afinidade e desenvoltura na execução delas, porque ambas estão interligadas e
relacionadas ao sucesso do curso.
Walter et al. (2006) ao analisarem a passagem da função de professor para a
de gestor, perceberam que a IES privada espera que esse profissional contribua
para que ela continue competitiva e responda de maneira adequada a todos os tipos
de pressões externas ou internas. Escolher um profissional com um currículo
acadêmico bem consolidado não significa, necessariamente, que esse profissional
tenha experiência com processos gerenciais, a IES deve preocupar-se com esse
cenário.
No estudo com quatro IES, Argenta (2012) mostra que dentro das IES
existem diferenças na percepção de gestor, gestor acadêmico e coordenador de
curso. O primeiro é percebido como o responsável por coordenar, dirigir,
supervisionar e liderar, enquanto os gestores acadêmicos estão mais atrelados à
resolução de problemas e os coordenadores de curso são o elo entre docentes,
discentes, o curso e a instituição.
A problemática referente à escolha do coordenador de curso ainda é algo
muito complicado, em especial quando se sabe que, em muitos casos, esse
profissional é indicado para o cargo e não passa por um processo seletivo ou
mesmo uma eleição. Em seu estudo com IES privadas, Viana (2006) encontrou um
resultado representativo dessa realidade, dos 46 coordenadores avaliados, 63%
foram indicados ou nomeados, 21,7% passaram por seleção e apenas 15,3% foram
eleitos.
Neste sentido, existe uma série de desafios que envolvem a atuação dos
coordenadores de curso e influenciam diretamente o seu papel, como a sobrecarga
de atribuições, fazendo com que o coordenador atue de forma operacional e não
estratégica; a dificuldade para acessar informações administrativas e financeiras, o
que afeta o planejamento, a falta de comprometimento do núcleo docente
estruturante e dos professores; a falta de reconhecimento da autoridade e
autonomia do coordenador; falta de investimento na formação administrativa e
didático-pedagógica

como

o

desenvolvimento

das

competências

humanas,

pessoais, a necessidade de conhecer as leis relacionadas ao ensino superior; a
instabilidade do cargo; dificuldade em captar e manter os alunos por falta de apoio
(ARGETA, 2012).
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Então, o coordenador de curso não apenas irá coordenar, ele precisa
gerenciar o serviço, quando se pensa nas diversas funções do coordenador de curso
Delpino et. al (2008, p.3) ressaltam que:
Para o bom desempenho de todas estas funções, o coordenador precisará
lidar com todos os recursos que dispõe, e principalmente, com o tempo que
lhe é destinado para a execução destas tarefas. Similar ao que ocorre em
muitas empresas, o tempo que lhe é destinado não é o suficiente para o
bom desempenho destas funções. Este é um problema sério, que afeta os
resultados obtidos.

Portanto, muitos são os desafios tanto para o profissional que irá atuar como
coordenador de curso quanto para a instituição que precisa de um indivíduo
capacitado e habilitado para exercer o cargo de uma maneira adequada.

5.3 ENADE E SUA RELAÇÃO COM A GESTÃO DOS CURSOS

Bittencourt et.al. (2008) ao discorrerem sobre a criação do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), ressaltam que entre os anos de 1996 e
2003 os estudantes concluintes dos cursos de graduação eram submetidos a um
Exame Nacional de Cursos (Provão), esta foi à primeira tentativa de se avaliar o
processo de ensino-aprendizagem de cursos de diversas áreas. No entanto, essa
metodologia foi substituída em 2004 pelo ENADE. Anteriormente se avaliava todos
os formandos de um conjunto de cursos universitários com o ENADE, essa proposta
foi modificada e essa prova passou a ser aplicada em uma amostra de concluintes e
em outra de ingressantes.
Charon e Wauters (2008) afirmam que a comparação entre instituições por
meio de classificações podem ser ações pertinentes e úteis, direcionadas pelas
demandas do mercado. Contudo, é preciso estabelecer uma estratégia de avaliação
com metodologia adequada e amadurecida procedente de estudos anteriores.
Por isso, esses processos estão em construção constante. Quando o
“Provão” era realizado, tratava-se de uma avaliação escrita, de âmbito nacional,
aplicada a estudantes que estavam concluindo seus cursos e eram pré-selecionados
pelo MEC, essa metodologia foi utilizada entre 1996 e 2003. Esse modelo de
avaliação imposto pelo MEC era alvo de uma série de críticas por parte da
comunidade acadêmica e, justamente por isso, foi criada uma Comissão Especial de
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Avaliação, que propôs um novo sistema de avaliação mais efetivo por meio da Lei
10.861, de 14 de abril de 2004, a partir da qual foi criado o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior-SINAES (DIAS SOBRINHO, 2010).
Neste contexto, o ENADE é parte do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), esse sistema apresenta uma avaliação muito mais
criteriosa, inclui uma auto avaliação das instituições, uma avaliação externa do corpo
docente e da infraestrutura e uma avaliação específica de cada curso de Graduação,
sendo que todas essas avaliações possuem avaliadores determinados pelo MEC
que se deslocam até a IES (BITTENCOURT et.al., 2008).
Por conta das questões relacionadas às propagandas transmitidas nos meios
de comunicação, a sociedade valoriza muito mais o ENADE quando se pensa em
mensurar a competência de uma IES. Em se partindo desta concepção, o ENADE
torna-se um indicativo da gestão dos cursos de IES. Até porque o objetivo do
ENADE é avaliar o desempenho dos estudantes no que se refere aos conteúdos
programáticos fundamentados nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação,
levando em conta o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias
para formação geral e profissional daquele indivíduo (BRASIL, 2011).
Então, não basta oferecer um curso de nível superior, é preciso investir na
IES para que os discentes sejam capazes de passar por esse tipo de avaliação e
consigam resultados positivos, já que estes resultados funcionam como uma
maneira de consolidar o serviço oferecido pela organização.
Segundo Bassoli (2014), o ENADE passou a ser uma ferramenta tão
importante que configura um componente curricular obrigatório, sendo uma condição
para expedição do diploma pela IES, na qual o estudante convocado para o exame
que não comparecer permanece em situação irregular, o que pode comprometer a
obtenção do seu diploma. A prova contém 40 questões, sendo 10 referentes à
formação geral e 30 relacionadas à formação específica da área cursada, as quais
podem ser discursivas ou objetivas, ao fim da avaliação essa prova é corrigida
sendo gerado um conceito. Este conceito varia de um a cinco e norteia a situação
dos discentes da IES.
Com periodicidade anual, os cursos são distribuídos por áreas e em cada ano
áreas específicas são avaliadas. No momento em que ocorre esse tipo de exame, o
coordenador de curso recebe um questionário que pretende recolher mais
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informações para traçar o perfil do curso de graduação de maneira mais satisfatória
(BASSOLI, 2014).
Quanto aos resultados do ENADE, esses são fundamentados em dois
conceitos: Conceito ENADE e Conceito de Indicador de Diferença entre o
Desempenho Observado e Esperado (IDD), sendo que o primeiro se refere a uma
média ponderada da nota padronizada dos concluintes em conhecimentos
específicos, da nota padronizada dos ingressantes em conhecimentos específicos e
da nota padronizada na parte de formação geral (concluintes e ingressantes), com
os respectivos pesos 60%, 15% e 25%; enquanto que o IDD apresenta informações
que comparam o desempenho dos estudantes concluintes aos resultados obtidos,
em média, por outras instituições com perfil dos discentes semelhantes (INEP,
2010).
Quando se pensa no mercado competitivo e a concorrência entre as IES
privadas, a publicação dos conceitos do ENADE, proveniente da união entre o
resultado do ENADE e do IDD, forçam essas instituições a buscar melhorar seu
sistema educacional no que se refere a espaço físico, a recursos humanos ou
qualquer outro fator que influencie esses resultados (JUCÁ; OLIVEIRA; SOUZA,
2011).
Emerge, partindo dessas considerações, a importância da gestão dentro das
IES, porque alguns estudos, como o de Moreira (2010), indicam que para a
instituição ser bem sucedida no ENADE é preciso associar eficácia institucional e
gestão acadêmica.
Isto é reafirmado por Oliveira (2011) que pontua a importância dos resultados
do ENADE para o coordenador, a fim de que planeje as ações nos cursos de
graduação a partir dos resultados apontados. Esta iniciativa é interessante por
contribuir para a busca de melhoria do serviço oferecido à sociedade e consolidação
da instituição no mercado como organização competente.
Diante desta discussão, Bassoli (2014) conclui que o ENADE por si só não é
capaz de prever a qualidade de um curso ou mesmo daquele estudante avaliado,
mas norteia a IES quanto a sua atuação, em especial no que diz respeito à gestão
acadêmica da IES.
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA

Inicialmente foi realizada uma familiarização com o tema por meio de
pesquisa bibliográfica para que a partir dessa fundamentação teórica o que permitiu
ampliar o conhecimento sobre o tema, para então realizar a pesquisa de campo.
Para a pesquisa bibliográfica foram selecionados os autores reconhecidos por
trabalharem os temas de gestão do conhecimento, as instituições de ensino
superior, em especial as privadas, e o papel dos coordenadores de curso nas IES,
porque existe a necessidade de construir um referencial teórico que possibilite uma
discussão dos resultados e auxilie na compreensão e aprimore o conhecimento
científico acumulado a respeito do tema estudado.
Foram priorizadas fontes mais atuais, referentes aos últimos cinco anos (2009
a 2014), mesmo assim alguns autores apresentaram obras com um intervalo de
tempo maior, cujo conteúdo ainda apresentava-se atualizado e foi citado em vários
outros trabalhos avaliados sobre o tema, publicados nesse mesmo intervalo de cinco
anos.
As bases de dados utilizadas para pesquisa foram: Google Acadêmico, portal
de periódicos da Capes, SciELO (Scientific Electronic Library Online), Medline,
BDTD – biblioteca digital de teses e dissertações que permitem o acesso a teses e
dissertações a exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade
de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, em especial, da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade
Federal da Paraíba.
Para realizar a busca pelos textos que trabalham a temática, foram utilizados
os seguintes descritores em português: conhecimento, conhecimento organizacional,
organização

do

conhecimento,

gestão do

conhecimento, Ensino Superior,

Coordenador de curso de Instituição de Ensino Superior, Ensino Superior no Brasil,
Ensino Superior Privado, ENADE, Métodos de avaliação do conhecimento
organizacional, já os descritores utilizados em inglês foram: Higher Education;
Higher Education evaluation; National Student Performance Examination; Course
Coordinator.
A busca por informações sobre o tema ocorreu entre os meses de Janeiro e
Março de 2015. Depois de avaliar todos os arquivos encontrados, foi realizada uma
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pré-seleção dos textos por meio de leitura prévia do resumo e da metodologia deles,
os que contemplassem a temática estudada eram lidos na íntegra e os autores
citados no decorrer do texto também eram buscados por meio das mesmas
ferramentas. No entanto, ressalta-se que este é um conteúdo pouco explorado,
Bassoli (2014) que trabalhou um conteúdo semelhante ao do presente estudo,
destacou a especificidade do tema e a inserção em um cenário tão peculiar como o
ensino superior e que, justamente por se tratar de um tema diferente, ainda não se
encontra uma literatura abundante.
Depois de realizar a construção desse referencial acerca do tema, a segunda
etapa do estudo foi composta por pesquisa de campo. Conforme anexo A, realizada
com os coordenadores de curso da Faculdade Independente do Nordeste, localizada
no interior da Bahia, escolhida por conta da ascensão como organização e
principalmente por se preocupar com o tipo de serviço que é oferecido aos
discentes.
Desta forma, pontuar como ocorre o processo de gestão é um meio de
auxiliar esta instituição para que ela possa contemplar os seus objetivos quanto à
organização e corrigir as possíveis falhas para que realmente consiga satisfazer a
clientela atendida e mesmo os seus propósitos quanto uma instituição.
O planejamento metodológico foi subdividido em pontos a serem executados
durante a realização do estudo, são eles: Campo empírico: Faculdade Independente
do Nordeste – FAINOR; conforme anexo A, determinar a população a ser estudada;
identificar as variáveis relevantes para a pesquisa; conforme anexo C, escolher o
método para coleta de dados; enquadramento metodológico; de acordo com o anexo
B, operacionalização do trabalho de campo; escolher a técnica estatística de análise
e definir o tratamento e melhor maneira de analisar os dados.
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6.1 CAMPO EMPÍRICO

A pesquisa foi realizada na Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR),
instituição de Ensino Superior Privada, localizada na Avenida Luiz Eduardo
Magalhães, nº 1305, bairro Candeias, em Vitória da Conquista, no Estado da Bahia
(FAINOR, 2015).
As atividades na FAINOR foram iniciadas em 9 de Julho de 2001, sua
atividade é respaldada pela Portaria do MEC nº 1.393 de 4 de Julho de 2001,
publicada no Diário Oficial da União, assim que as atividades na instituição foram
iniciadas. Por se tratar de um estabelecimento de ensino superior privado, a
instituição possui fins lucrativos, é mantida pela Sociedade Educacional Bahia S/C
Ltda., além disso, possui estatuto registrado em livro, nesse caso, o Livro A/10 nº de
ordem 4078 (FAINOR, 2015).
Ressalta-se que quando deu início às atividades, a FAINOR oferecia onze
cursos de graduação, sendo eles: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Enfermagem,
Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia. De acordo com
informações fornecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FAINOR
publicado em 2010, referente aos anos de 2011 a 2015, aguardava autorização para
iniciar mais quatro cursos: Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnológicos em
Design em Moda; Telecomunicações; Estética e Cosmética (PDI, 2010).
Entretanto, atualmente, oferece catorze cursos, pois conseguiu autorização
apenas para os cursos de Engenharia Civil, Superior Design de Moda, superior
Estética e Cosmética (FAINOR, 2015).
Sabe-se também que a FAINOR oferece à comunidade acadêmica cursos de
pós-graduação (lato sensu), estão disponíveis no site da Faculdade cinco cursos, na
área de Direito, Nutrição, Farmácia e Administração, existe também um convênio
firmado desde 2011 entre a FAINOR e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
no qual é ofertado aos professores da instituição o Mestrado em Gestão de
Organizações Aprendentes (MPGOA), além disso há uma parceria de cooperação
técnico-científica entre a instituição e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
– (UESB), na parte de campo para estágios, pesquisas e cursos de pós-graduação
(PDI, 2010).
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Diante desse cenário, percebe-se que a FAINOR têm se expandido no campo
de ensino, pesquisa e extensão, por meio de iniciativa própria e através de parcerias
com outras instituições de ensino superior. Essa iniciativa corrobora com as
finalidades da instituição estabelecidas no último PDI, no qual destaca como
finalidades o fato de a instituição ter como pretensão contribuir para formar recursos
humanos qualificados que contribuam para o processo de desenvolvimento regional,
estadual e nacional, atuando na estrutura educacional de uma forma colaborativa
através de seus poderes instituídos, integrando-se ao processo produtivo regional,
prestando serviços no campo em que atua, nesse caso a educação superior (PDI,
2010).
Vale pontuar que quando se fala em desenvolvimento institucional, o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento muito relevante por definir as
metas e objetivos da instituição que devem ser alcançadas em um prazo de quatro
anos. Portanto, configura-se em um instrumento de planejamento e gestão que irá
nortear toda a trajetória da instituição nesse intervalo de tempo (PDI, 2010).
As finalidades da FAINOR como instituição de ensino superior privada são
fundamentadas em sua missão e visão, sendo sua visão embasada no desejo de
oferecer um ensino de qualidade que permita a aprendizagem, o conhecimento e a
pesquisa, visando a uma formação humanística, ética e responsável desses
cidadãos. Como toda empresa com fins lucrativos, a visão está atrelada a vontade
de tornar-se uma instituição líder no que se refere à área de educação, através de
um serviço de qualidade e excelência, atendendo a demanda dos clientes (PDI,
2010).
Os objetivos da instituição descritos no PDI, dizem respeito ao desejo de
formar profissionais que estejam aptos para serem inseridos em setores
profissionais, participando do desenvolvimento da sociedade brasileira por meio de
uma formação continuada; buscar incentivar o desenvolvimento de pesquisas e
investigações científicas, colaborando para o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, ampliando a compreensão do homem sobre ele mesmo e sobre o meio
no qual ele vive; promover a divulgação do conhecimento, uma vez que esse é
patrimônio da humanidade; além de possibilitar a participação da comunidade, por
meio da extensão de suas atividades, difundindo as conquistas e benefícios
oriundos de pesquisas desenvolvidas na instituição (PDI, 2010).
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Desta maneira, é possível perceber que a FAINOR descreve um
planejamento e estabelece uma forma de gestão em seu PDI, para que ela possa
direcionar as atividades no sentido de ser reconhecida e respeitada dentro do
mercado em que atua, principalmente por buscar formar indivíduos de uma maneira
diferenciada, atendendo as expectativas desses clientes e da sociedade a qual
pertencem, porque não é mais suficiente formar um indivíduo repleto de
conhecimentos teóricos, ele precisa de uma boa formação profissional e pessoal
para que seja um profissional completo perante o mercado de trabalho. Istso porque
quando o profissional é reconhecido em sua área de atuação, gera uma avaliação
positiva ou negativa para a instituição que o formou.
A partir destas considerações sobre a FAINOR, torna-se fundamental
descrever algumas características inerentes à cidade de Vitória da Conquista, no
sentido de permitir uma maior compreensão sobre a escolha dessa cidade para
sediar essa instituição.
O município de Vitória da Conquista, do ponto de vista geográfico, tem uma
área de 3.405,6 Km², as coordenadas geográficas são: latitude Sul -14º51’58’’,
latitude Oeste 40º50’22’’, com 923m de altitude e 503 Km de distância da capital
Salvador. Em relação às características demográficas e sociais em 2014
apresentava uma estimativa de 340.199 habitantes, com maior parte dessa
população residindo na zona urbana; as atividades exercidas nos mercado formal
entre os trabalhadores apresentam um crescimento na construção civil, comércio e
serviços (EMB, 2012; IBGE, 2015).
Vitória da Conquista é o terceiro maior município da Bahia, com um porte
considerável, tem proximidade geográfica com municípios que são centros agrícolas,
minerais, industriais e comerciais que influenciam de maneira direta a economia
local, como pode ser visualizado na Figura 2. Isto configura o município como um
mercado favorável para organizações como a FAINOR, principalmente por essa
rotação de capital financeiro (BRASIL, 2015; DUTRA, 2014).
Nota-se que, apesar da principal atividade econômica de Vitória da Conquista
ser o comércio, a prestação de serviços ganhou espaço, especialmente na parte da
educação e passou a contribuir de forma significativa com a economia da cidade.
Hoje o município é considerado um polo de educação da Região Sudoeste por
disponibilizar vagas do ensino fundamental até a pós-graduação, tanto no setor
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público como no privado, além disto, a educação profissional em nível técnico tem
se expandido por meio das escolas técnicas (BRASIL, 2015).
Figura 2 - Território de Identidade: Vitória da Conquista – Bahia

Fonte: IBGE, 2015

Essas informações são reafirmadas quando se verifica os documentos
veiculados pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista referente
aos dados educacionais de 2014, o qual informa que a educação de nível superior,
atrai cerca de dois milhões de pessoas do centro-sul baiano e do norte de Minas
Gerais que buscam o serviço. O município conta com dezoito IES públicas e
privadas, número este que, quando comparado ao número de IES no ano de 2006,
corresponde a um aumento de mais de 100% (PMVC, 2014).
É fato que o desenvolvimento geográfico da região é influenciado pela
presença das universidades, pois essas interferem diretamente no processo
construtivo de atividades socioeconômicas e ambientais (DUTRA, 2014).
Brito (2014) ainda ressalta que nos últimos dez anos a Educação Superior em
Vitória da Conquista contou com grande influência da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB) por meio de sua contribuição do ponto de vista
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socioeconômico e cultural, o que contribuiu para o surgimento das instituições
privadas.
Essa percepção citada por Brito (2014) também é abordada por Santos e
Silveira (2000) que realizaram uma reflexão interessante quanto à presença das IES
privadas em locais que já possuem IES públicas, como o caso de Vitória da
Conquista, relatando que a presença das IES públicas atraem as IES particulares,
isso porque com a presença das instituições públicas já seria encontrada uma
demanda consolidada, então os autores defendem que a IES públicas podem se
instalar em um local e aguardar uma demanda, enquanto que o setor privado
buscaria uma demanda já existente, porque uma instituição com fins lucrativos não
pode esperar por tempo indeterminado surgir uma demanda, ela depende dela para
arcar com suas despesas mensais.
Mas não seria suficiente oferecer apenas vagas a essa demanda, é
importante que a instituição considere toda a sua influência no campo acadêmico,
econômico e social, prestando um serviço de qualidade. E isto pode ser percebido
quando se avalia o PDI da FAINOR, pois ela compreende a influência sobre a
região, o que pode ser visualizado nas ações direcionadas e desenvolvidas na
sociedade, com finalidades de cultura, saúde, tecnologia e educação, através do
ensino, pesquisa e extensão (PDI, 2010).
A instituição organiza a parte de pesquisa, valorizando a necessidade de
investigar os problemas da região, direcionando os trabalhos de pesquisa para as
demandas da Região Sudoeste. Já as atividades de extensão visam à promoção e
consolidação do vínculo entre a instituição e a comunidade, valorizando a cultura
(PDI, 2010).
Administrativamente a FAINOR tenta instituir uma gestão que seja mais
participativa e organizada, no sentido de melhorar e mesmo aperfeiçoar os
processos administrativos e burocráticos, influenciando de maneira positiva a
qualidade de vida no ambiente de trabalho, além de oferecer cursos que estejam de
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (flexibilidade, interdisciplinaridade,
conhecimento, aprendizagem e formação profissional) (PDI, 2010).
Percebe-se, a preocupação da FAINOR em se consolidar na sua área de
atuação por meio de um serviço de qualidade, até porque a qualidade atrai novos
egressos e isso melhora o capital financeiro, importante para qualquer tipo de
empresa independente do tipo de serviço prestado, entretanto, para atingir os
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objetivos e metas estabelecidos em um PDI, faz-se necessário apresentar uma
gestão qualificada que se atente para o perfil da instituição.

6.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO

A população estudada é representada pelos coordenadores de curso do
ensino superior de graduação em uma instituição de ensino superior privada no
interior da Bahia. Essa instituição oferece catorze cursos de nível superior e catorze
coordenadores, um para cada curso.
Dos catorze coordenadores de curso, o de Engenharia Civil, recémautorizado, não foi pesquisado, pois esse curso encontra-se em fase de
implantação, ainda não existe uma primeira turma. Os demais coordenadores foram
convidados a participar da pesquisa, o que a caracterizará por um censo, pelo fato
de atingir toda a população que apresenta a característica de interesse.
Para os coordenadores participantes não se considerou relevante à faixa
etária, pois pertencem a um intervalo inferior a 10 anos. Quanto ao gênero pode-se
concluir que, dado o equilíbrio entre as quantidades de pessoas do sexo masculino e
do sexo feminino e a relevância para o objeto da pesquisa, não houve dependência
ou representatividade nesse aspecto.

6.3 VARIÁVEIS RELEVANTES PARA A PESQUISA

As variáveis a serem analisadas, informações pessoais e profissionais,
cenário da IES e funções desenvolvidas, foram mensuradas por meio de um
questionário semiestruturado, adaptado do que foi utilizado por Bassoli (2014) que
investigou a questão da atuação do coordenador de curso em IES privadas do
Brasil, com conceito 5 na avaliação do ENADE. O questionário original possui
quarenta e sete questões que visam identificar o perfil pessoal e acadêmico do
coordenador de curso, além do ambiente educacional no qual ele atua, com um
direcionamento para questões de ordens políticas, gerenciais, acadêmicas e
institucionais.
Diante disso, adaptou-se o questionário à realidade da FAINOR, utilizando
quarenta e cinco das questões que norteiam os aspectos questionados no presente
estudo.
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6.4 MÉTODO PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação do questionário com as
perguntas de interesse da população estudada de acordo com os horários
disponíveis deles, já que a rotina de um coordenador de curso é preenchida por
compromissos que muitas vezes excedem o horário inicial de trabalho e precisam de
agendamento prévio das atividades.
Os coordenadores foram informados anteriormente sobre os objetivos do
estudo de forma padronizada através do e-mail e por comunicado escrito, e quem
decidiu participar da pesquisa foi convidado a preencher o questionário em momento
oportuno.
Assim, esse foi um estudo descritivo, exploratório e transversal, realizado no
período compreendido entre os meses de maio e junho de 2015.

6.5 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Vergara (2003) afirma que a pesquisa pode ser classificada quanto aos
objetivos e meios (procedimentos técnicos). Neste contexto, de acordo os objetivos,
esse estudo é considerado descritivo e exploratório. Descritivo por apresentar as
características de um determinado fenômeno, ressalta-se que a pesquisa descritiva
não tem que explicar os fenômenos, mas pode servir de base para sua explicação.
Exploratório porque o pesquisador está iniciando uma pesquisa em uma área na
qual existe pouco conhecimento acumulado ou sistematizado. Apesar de existir
estudo na área de gestão do conhecimento, quando se direciona para os
coordenadores de curso em IES privadas essa temática ainda não está bem
esclarecida, sendo necessário compreender as variáveis relacionadas a essa
questão.
Em relação à abordagem do problema, é uma pesquisa que aborda métodos
quantitativos e qualitativos. Quantitativos pelo emprego de métricas para obter e
analisar os resultados, no sentido de buscar a melhor precisão dos resultados.
Qualitativo porque é realizada análise de situações ou de conteúdos complexos
(RICHARDSON, 2007).
Quanto aos procedimentos técnicos, em um primeiro momento foi
considerado bibliográfico por ter sido realizado um estudo de maneira sistematizada
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sobre o tema, através de material disponível em livros, artigos científicos, revistas e
jornais e em um segundo momento de campo, porque abordou o fenômeno onde e
como ele ocorre de maneira espontânea (VERGARA, 2003).
No que diz respeito ao processo da pesquisa de coleta de dados foi direta e
primária, uma vez que foram dados coletados pela primeira vez, ressalta-se que o
instrumento já foi utilizado em outros estudos que discutiram a gestão do
conhecimento dentro das organizações e apresentou resultados satisfatórios.
O universo da pesquisa foi estabelecido por meio do cadastro dos
coordenadores da instituição, nos cursos do ano de 2015, através de uma lista
fornecida pelos funcionários dos recursos humanos. Após obtenção desse dado, os
coordenadores de curso foram convidados a participar do estudo através do
preenchimento do questionário proposto, como todos os coordenadores fazem parte
do universo da pesquisa, o processo estatístico de abordagem será o Censo.
Quanto aos coordenadores de curso, conforme anexo B, depois que a IES
autorizou a pesquisa, houve uma sensibilização dos mesmos a partir de um primeiro
contato presencial, realizado pelos pesquisadores, para que eles entendessem a
pesquisa e a importância dela para a instituição.

6.6 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados quantitativos foram inicialmente inseridos no programa estatístico , o
Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 20.0 IDM, sendo realizada
análise estatística descritiva e inferencial, conforme o padrão de normalidade da
amostra.
Ressalta-se que a tradução em frequências numéricas das opiniões coletadas
através do instrumento de investigação caracteriza a pesquisa quantitativa,
permitindo uma apresentação alicerçada nos preceitos matemáticos das ferramentas
estatísticas. Posteriormente, a análise e interpretação dos dados, fundamentada na
base teórica apresentada, possibilitará a compreensão dos fenômenos e
identificação de seus significados qualitativos.
A apresentação dos resultados não será a mesma do questionário, o critério
utilizado obedecerá o ordenamento que nos pareceu mais coerente, adaptado do
realizado por Bassoli (2014).
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6.7 AVALIAÇÃO DA CONSISTÊNCIA INTERNA DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO

Inicialmente o questionário foi aplicado com os coordenadores de curso de
outra IES, população diferente que seria trabalhada, mas com uma significativa
similaridade no perfil, de modo a submeter o questionário a um teste de consistência
interna.
A utilização do coeficiente Alfa de Cronbach foi identificado como adequada
para demonstrar a coerência teórica, além da otimização das escalas do ponto de
vista estatístico. Veiga e Moura (2003) defendem que a confiança nos resultados
será estabelecida com a verificação da validade de medidas feita por meio de uma
abordagem formal e rigorosa.
Avaliar a consistência interna do instrumento de coleta de dados representa
medir a confiabilidade do questionário, estabelecendo a significância da correlação
entre os itens do questionário e com o resultado geral. Assim, descreve Richardson
(2007) quando trata a confiabilidade indispensável para o sucesso da pesquisa.
Para buscar a validação de todos os itens que utilizam a escala Likert no
questionário proposto para esta pesquisa (sete questões, que juntas somam
quarenta e sete itens), o questionário foi aplicado a um grupo de dez coordenadores
de curso com perfil similar aos da instituição investigada.
Feita a coleta destas informações, foi utilizado o coeficiente alfa de Cronbach
que, em 1951, foi apresentado por Lee J. Cronbach para medir a confiabilidade do
questionário aplicado nesta investigação. Essa ferramenta estatística consegue
mensurar a correlação entre respostas de um questionário por meio da análise da
correlação média das respostas dadas pelos investigados. O coeficiente α é
calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens
de cada avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a mesma escala
de medição.
Depois de expandido para uma população de treze coordenadores o
resultado obtido, conforme figura 3, foi de 0,963, que determina que 96% da
variância observada nos scores do teste é devido ao fato de se medir a variância
real, enquanto o complementar (4%) é resultante do erro de medida (variabilidade
associada à medida do mesmo objeto).
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Figura 3 - Resultados da análise do coeficiente Alfa de Cronbach

Fonte: Dados da pesquisa

Quando analisado o impacto da remoção de cada questão individualmente no
resultado final, o Alfa apresentou resultado de 0,958, o que não representa
incremento significativo para o resultado final da pesquisa, de modo que o
questionário proposto apresenta-se como adequado.
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados apresentados representam a realidade de gestão na Faculdade
Independente do Nordeste – FAINOR no cenário em que está inserida, isso implica
na descrição dos resultados sem a pretensão de vincular as bases teóricas à prática
percebida para IES.
Será considerado como as práticas de gestão dos coordenadores, alicerçadas
nas competências e habilidades, contribuem para que a instituição tenha sucesso no
desenvolvimento institucional. Os resultados encontrados buscam caracterizar o
perfil do coordenador de curso, a percepção do curso e compreensão das funções
do coordenador de curso propostas por Franco (2002): Funções Políticas, Funções
Gerenciais, Funções Acadêmicas e Competências Institucionais.

7.1 PERFIL DO COORDENADOR DE CURSO

Inicialmente serão discutidas as variáveis relacionadas ao perfil dos
coordenadores de curso que participaram da pesquisa.
Dos coordenadores participantes, a maioria estava na faixa etária entre 30 e
40 anos, sendo que dois estão em faixa etária inferior a esse intervalo e quatro em
faixa etária superior a essa. Quanto ao gênero pode-se concluir que, dado o
equilíbrio entre as quantidades de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino,
não houve dependência ou representatividade nesse aspecto.

7.1.1 Titulação dos coordenadores pesquisados

Os resultados encontrados para a titulação dos coordenadores nos apresenta
um cenário interessante. A maioria tem pós-graduação Stricto Sensu - mestrado ou
doutorado (84%), dois coordenadores são especialistas (16%) e não estão com pósgraduação Stricto Sensu em andamento, conforme gráfico 1.
Esse achado chama a atenção para os dois coordenadores que possuem
apenas a especialização, isso porque quando se observa a LDB nº 9394/96 apesar
de não abordar diretamente a figura do coordenador de curso, ela deixa
subentendido suas funções e as qualificações necessárias para assumir o cargo em
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Universidades e Centros Universitários. Antes de qualquer coisa, esta lei ressalta a
necessidade de o coordenador de curso ser um professor dentro da IES, sendo que
os concursos públicos exigem em sua maioria o título de mestre ou doutor (BRASIL,
2009). Ao partir da concepção de que a IES privada é concorrente direta das
universidades públicas, nada mais natural do que também se preocupar com o nível
acadêmico de seus profissionais. Neste sentido, seria interessante buscar mais
informações sobre a falta do mestrado em dois dos profissionais que coordenam
cursos na instituição.
Gráfico 1: Titulação dos coordenadores de curso

Fonte: Dados da pesquisa

Franco (2002) ressalta a importância da titulação principalmente porque o
coordenador de curso vai gerenciar outros docentes que possam ter titulação similar.
Então, a partir do momento que o coordenador de curso tem o título de mestre e
principalmente o de doutor isto garante maior respaldo a ele por parte dos colegas
que podem ter esta titulação também.

7.1.2 Indicação/motivação para o exercício do cargo de coordenador de curso

Os

critérios

adotados

pela

direção

da

instituição

na

escolha

dos

coordenadores para os seus cursos superiores, demonstram uma preocupação com
que tais coordenadores tenham habilidades e competências que os possibilitem
cumprir tanto as funções acadêmicas quanto gerenciais concomitantemente. Para
Cabeço e Requena (2011), esta visão está alinhada com as necessidades hoje
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requeridas para estes profissionais cujo perfil desejado, diferentemente de outras
épocas, aponta para a flexibilidade no exercício de suas funções. Dessa forma, as
habilidades gerenciais, seguidas de titulação e produção científica constituem os
critérios básicos para a admissão de um coordenador de cursos superior na IES.

7.1.2.1 Indicação para o cargo de coordenador.

Analisar a percepção dos coordenadores quanto aos motivos que conduziram
a suas indicações/nomeações foi muito significativo para a pesquisa.
Utilizou-se a escala Likert de um a cinco com variação da seguinte forma:
1 = nada importante; 2 = pouco importante; 3 = indiferente; 4 = importante e 5 =
muito importante.
O gráfico 2 apresenta o ranking médio, com base na média ponderada dos
dados para escala de Likert, o item ‘eleição ou seleção’ teve relevância ‘pouco
importante’, uma vez que esse critério para escolha do coordenador não se aplica a
IES.
Gráfico 2: Motivos para indicação ou nomeação do coordenador

Fonte: Dados da pesquisa

Para esse questionamento os coordenadores apontam Titulação e Produção,
Habilidades Administrativas e Gerenciais como determinantes. Estes quesitos
tiveram destaque com 92% de indicação pelos avaliados. Conhecimento do mercado
foi indicado por 85% dos entrevistados, 77% destacaram Tempo de atuação
docente. Confirmam-se os dados de Viana (2006); Bassoli (2014), já que apenas 8%
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dos coordenadores entrevistados, a eleição ou seleção não representa a realidade
da IES na indicação de seus coordenadores.
7.1.3 Investigação sobre a atividade exercida pelo coordenador de curso na
função e em outras funções acadêmicas ou não acadêmicas.

Buscou-se compreender como a carga horária semanal do coordenador de
curso está distribuída, atende-se à indicação do MEC do número mínimo de horas
para o exercício da coordenação em função do número de discentes e se sua
atuação seria prejudicada por um excesso de horas fora da função de coordenador
ou da IES.

7.1.3.1 Tempo de experiência como coordenador de curso universitário

Ao serem questionados sobre o tempo de experiência como coordenador de
curso universitário, o grupo dos menos experientes, ou seja, com menos de dois
anos de experiência é formado por cinco coordenadores (38,5%), valor idêntico ao
grupo com tempo de experiência no intervalo de dois a cinco anos. Os mais
experientes somam 23%, correspondendo a três coordenadores num universo de
treze. Destaca-se, portanto, que no contexto desta IES, o percentual de
coordenadores com experiência na função de até cinco anos é significativo e
corresponde a 77%, observar gráfico 3.
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Gráfico 3: Tempo de experiência como coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa

Nesse sentido, considerando o tempo de existência da IES, todos os
coordenadores já assumiram o cargo dentro do contexto de que o coordenador de
curso deve ter um perfil voltado para o aspecto didático – pedagógico, além de uma
visão administrativa, política e institucional (GONDIM, 2010).
7.1.3.2 Tempo dedicado à função de coordenador de curso

A carga horária semanal dedicada ao curso é um dos elementos capazes de
influenciar diretamente na gestão feita pelo coordenador para atender aos interesses
institucionais. Martini (2010) destaca que para que o desempenho da IES seja
adequado, é necessária uma visão estratégica que contemple, inclusive, o tempo de
dedicação do coordenador ao curso.
Mesmo com carga horária distinta, todos os coordenadores estão dentro dos
intervalos recomendados pelo MEC para o número de discentes matriculados. O
gráfico 4 nos apresenta que seis coordenadores (46,1%) possuem carga horária no
intervalo de 21 a 30 horas; cinco coordenadores (38,5%) possuem carga horária no
intervalo de 10 a 20 horas semanal e o complementar (15,4%) com carga horária
pertencente ao intervalo de 31 a 40 horas semanal.
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Gráfico 4: Carga horária semanal na coordenação do curso

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.3.3 Tempo total de dedicação na IES

Os valores encontrados para a carga horária total na IES indicaram que doze
dos treze coordenadores (92,3%), possuem carga horária pertencente ao intervalo
de 31 a 40 horas semanal. Há apenas um coordenador com carga horária no
intervalo de 10 a 20 horas. Conforme gráfico 5, os números encontrados alinham
com os valores apresentados por Bassoli (2014), ele afirma quão importante é para
as demandas da atribuição de coordenador uma carga horária que contemple a
função docente, a função de coordenador e as demais atividades desenvolvidas na
instituição, 85% dos coordenadores pesquisados em sua tese tinham carga horária
no intervalo de 31 a 40 horas semanal. Este dado tem suma importância se
analisado do ponto de vista da dedicação do profissional. É possível que estes
profissionais acumulem a coordenação do curso com a docência ou outras funções
técnico-administrativas.
Entretanto, é considerável que, em virtude de alguma demanda emergencial
de coordenação que porventura surja, ele possa privilegiar a dedicação à resolução
desta demanda em detrimento de outras atividades que possam ser procrastinadas.
Nesse sentido, o fato de estar em períodos maiores na instituição (alguns
integralmente), possibilita que sejam facilmente localizados nos momentos em que
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se fizer necessário, possibilitando maior celeridade na resolução das demandas
próprias da coordenação do curso.
Gráfico 5: Carga horária semanal total na IES

Fonte: Dados da pesquisa

Gondim (2010) destaca em seu estudo que a função pedagógica e a função
de gestor demandam tempo, disciplina e planejamento estratégico de suas ações.
Neste sentido, o coordenador de curso precisa estar ciente de que o tempo que ele
disponibiliza para essa função é suficiente para atender as demandas do cargo de
coordenador sem prejuízos a IES, aos docentes que coordena e mesmo aos
discentes.
7.1.3.4 Tempo na atividade docente na IES

Da mesma forma que a carga horária semanal do coordenador a frente das
atribuições da função podem contribuir para o sucesso do curso, e, por conseguinte,
da instituição. A atuação desse profissional como docente pode lhe oferecer uma
percepção em tempo real das demandas do curso.
O levantamento dos dados a respeito da carga horária que o coordenador do
curso tem na docência, proporciona observar que a totalidade exerce função
docente. Marquesin et. al. (2008) apresentam o coordenador de curso como o
indivíduo capaz de assegurar os ideais e os princípios educativos da instituição.
Conforme gráfico 6, todos os coordenadores possuem carga horária semanal na
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docência, sendo que 46% com menos de 10 horas semanais. Àqueles com 21 horas
ou mais somam 31%, o que representa quatro coordenadores.
Gráfico 6: Carga horária semanal na docência na IES

Fonte: Dados da pesquisa

Embora em algumas situações bem específicas possa existir uma indesejada
confusão entre as funções de docente e coordenador de curso naquelas turmas em
que o coordenador ministra aula, do ponto de vista da gestão é bastante positivo,
pois possibilita o conhecimento do coordenador com o corpo discente e,
consequentemente, permite programar ações acadêmico-administrativas adaptadas
às peculiaridades de cada curso.
7.1.3.5 Atuação do coordenador em outra (s) Instituição (ões) de Ensino Superior

Outro quesito investigado foi a dedicação a uma ou mais instituições de
ensino superior, haja vista que a dedicação exclusiva pode possibilitar empenho
mais incisivo em favor das demandas do curso e da Instituição. Os resultados
apresentados no gráfico 7 mostram que a maioria dos coordenadores (69%) mantém
dedicação exclusiva para com a IES do curso que coordena. Vasconcelos (2010)
afirma que o coordenador de curso compõe a estrutura organizacional da IES.
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Gráfico 7: Atuação do coordenador em outras IES

Fonte: Dados da pesquisa

Dedicar-se, academicamente a uma única IES, mesmo que em diversas
funções, possibilita melhor desempenho nas atividades específicas de coordenação
do curso.
7.1.3.6 Atuação do coordenador no mercado de trabalho

Quando investigadas as Funções Políticas do coordenador, Franco (2002)
aponta como determinante que ele seja um líder reconhecido na área de
conhecimento do curso e que seja um dos responsáveis pela vinculação do curso
com os anseios e desejos do mercado. O gráfico 8 nos mostra que apenas dois
coordenadores (15%) não possuem outra atividade profissional que não a
acadêmica. Os onze coordenadores complementares atuam no mercado, sendo que
apenas um deles, o que equivale a 8%, possui carga horária semanal de mais de 30
horas.
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Gráfico 8: Atuação do coordenador no mercado de trabalho

Fonte: Dados da pesquisa

A análise com os coordenadores que acumulam funções externas aponta
para uma carga horária de trabalho semanal excessiva – às vezes superior a 60
horas – e tal carga de trabalho pode exaurir o profissional de forma que sua
capacidade seja limitada. Por outro lado, conforme entendimento de Bassoli (2014) é
possível que um coordenador de curso com atuação no mercado, na função
profissional em que atua na IES, tenha maior chance de sucesso na conexão da
acadêmica com as necessidades do mercado que absolverá os egressos.
7.1.4 Capacitação do coordenador de curso para o exercício da função

Notou-se que 54% dos coordenadores não participaram de curso para
exercer a função de coordenador, essa realidade é preocupante porque a partir do
momento que não se é capacitado para exercer uma função, não se sabe até que
ponto aquele indivíduo dispõe de conhecimento teórico e prático para exercer a
função de forma satisfatória. Nota-se que esse cenário não está alinhado com o grau
de importância do conhecimento atribuído por Probst; Raub; Romhart (2002) ao
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dizerem que a relevância do conhecimento dentro da organização é estratégica e ter
uma base de conhecimento bem desenvolvida possibilitará a construção de
competências de maneira mais eficiente. Entretanto, é necessário destacar que
apesar de mais de 50% não terem participado de nenhuma capacitação, 38% deles
participaram de cursos promovidos pela IES, o que demonstra a preocupação da
Instituição em capacitá-los para exercer a função, verificar gráfico 9.
Gráfico 9: Capacitação para exercer a função de coordenador de curso

Fonte: dados da pesquisa

Em se considerando os sete coordenadores que afirmaram não ter
participado de curso para capacitá-lo para atuação na função (54%), ao cruzar essas
informações com o tempo de experiência como coordenador de curso universitário,
foi identificado que três estavam na função há seis anos ou mais, e que os outros
entre dois e cinco anos. Todos os coordenadores com menos de dois anos de
exercício participaram de alguma capacitação ofertada pela IES.
Este resultado é preocupante, porque a partir do momento que se tem mais
tempo na função se faz necessário atualizar o conhecimento e verificar as novas
estratégias do mercado, a capacitação é um momento de rever o conhecimento para
até mesmo rever as estratégias utilizadas durante o desempenho da função.
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7.1.5 Participação do coordenador de curso na gestão da IES e sobre o uso de
ferramentas de gestão

Por ser a oferta de cursos superiores, majoritariamente os de graduação, a
principal atuação das IES privadas, é natural que os coordenadores de cursos de
graduação sejam solicitados na tomada de várias decisões estratégicas
organizacionais.

7.1.5.1 Participação do coordenador na gestão da IES

Essa variável reflete a importância do coordenador na gestão da instituição e
a preocupação da instituição em associá-los a gestão, já que 85% afirmaram que
são estimulados a contribuir para a melhoria da gestão na Instituição, observar
gráfico 10.
Gráfico 10: Percepção da contribuição do coordenador nas práticas de gestão

Fonte: Dados da pesquisa

No entanto, foi possível perceber que a totalidade dos coordenadores dos
cursos de graduação, participantes da pesquisa, afirmou ter competências para
contribuir para o aprimoramento da gestão na instituição. Bassoli (2014) encontrou
resultados similares e destacou que seria natural que alguns desses coordenadores
não reconhecessem competência para contribuir com as práticas de gestão, o que
não se concretizou. É positivo identificar que onze coordenadores (85%) afirmam ser
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estimulados a contribuir com as práticas de gestão, embora o estímulo não seja
condição necessária para a contribuição efetiva do coordenador. Porém, desperta
curiosidade um dado tão expressivo sobre uma ação tão complexa. Neste contexto,
Nogas; Paladini (2010) ressaltam a existência da complexidade do ambiente de
trabalho, da necessidade de organizações e de pessoas se adaptarem às
capacidades técnicas para que possam superar os desafios do mercado.

7.1.5.2 Uso de ferramentas para gestão do conhecimento

Quando questionados sobre o uso das ferramentas para gestão do
conhecimento, 62% afirmaram fazer uso, enquanto que 23% afirmaram que não
fazem uso, mas sabem quais são. A falta de conhecimento sobre quais seriam as
ferramentas foi citado por apenas 15% dos coordenadores.
Os resultados do gráfico 11 demonstram a falta de preparo por parte de
alguns deles, especialmente os que conhecem as ferramentas e não as utiliza. A
partir do momento em que se conhece uma metodologia fundamental para a gestão
da IES e não se pratica, o profissional torna-se negligente perante a si e à
organização, essa situação precisa ser investigada de forma mais específica para se
detectar quais são os fatores que os impedem de usar as ferramentas. Contribui
nessa discussão Choo (2003), quando fala da visão holística a respeito do uso da
informação que seria possibilitada com a observância do ciclo que envolve criar
significado, construir conhecimento e tomar decisões. Ter conhecimento de
ferramentas de gestão e não utilizá-las pode significar o uso equivocado da
informação.
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Gráfico 11: Uso de ferramentas para gestão do conhecimento

Fonte: Dados da pesquisa

Outra questão a se observar é a falta de conhecimento sobre as ferramentas
atreladas à gestão do conhecimento que deveriam ser conhecidas por todos os
coordenadores, uma vez que são indispensáveis para a gestão do conhecimento no
curso de maneira satisfatória.
7.1.6 Caracterização da instituição, do aluno e curso coordenado pelo avaliado

Na sequência a caracterização do coordenador de curso, buscou-se
compreender melhor o curso, a IES e o perfil de seus discentes.

7.1.6.1 Tempo de oferta do curso na IES

Ao investigar o tempo de oferta do curso pela Instituição, reconhece-se que,
por se tratar de uma IES jovem, consequentemente os cursos terão a mesma
característica. A pesquisa mostrou, conforme gráfico 12, que o maior contingente de
cursos (46% ou 6 cursos) pertencem ao intervalo de atuação entre três e cinco
anos, outros três cursos (23%) no intervalo entre seis e dez anos, e quatro cursos
(31%), com tempo de atuação de mais de dez anos. Nesse último intervalo, três
cursos, Administração de empresas, Ciências Contábeis e Engenharia da
Computação tem tempo de oferta igual ao tempo de existências da IES, sendo os
cursos da fundação da instituição.
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Gráfico 12: Tempo de oferta do curso pela IES

Fonte: Dados da pesquisa

Bassoli (2014) fala das transformações pelas quais passam os cursos com a
passagem do tempo, adequações do projeto pedagógico, formação e qualificação do
corpo docente, planos de ensino de cada disciplina e/pó caracterização da oferta
frente às necessidades locais e regionais. A FAINOR encontra-se nessa etapa de
consolidação e reestruturação dos cursos de graduação e da própria posição na
região.
7.1.6.2 Origem do estudante quanto à conclusão do ensino médio

A origem do estudante matriculado nos cursos foi outro ponto de pesquisa.
Observou-se, como apresentado no gráfico 13, que em dez cursos (77%) os
coordenadores indicam a origem de seus alunos como sendo oriundos das redes
pública e privada de ensino, enquanto em três dos cursos (23%) os discentes são
recebidos predominantemente da rede pública de ensino. No que tange ao Ensino
Superior, Dutra (2014) destaca que as Instituições de Ensino Superior (IES) não são
diferenciadas entre instituição pública ou privada, configuram-se como ambientes de
produção e disseminação do saber. A missão refere-se ao fato de capacitar pessoas
para ingressarem no mercado de trabalho, sendo a excelência do serviço oferecido
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algo inerente ao dia a dia das IES no Brasil, principalmente quando se pensa nas
pressões impostas pelas concorrentes e pelo MEC.
Gráfico 13: Origem dos estudantes quanto à conclusão do ensino médio

Fonte: Dados da pesquisa

Vale pontuar que os processos seletivos das IES privadas tem caráter mais
classificatório que eliminatório. Segundo Bassoli (2014) a maioria dos estudantes
submetidos aos processos seletivos de IES privadas não apresentam grandes
dificuldades e conseguem galgar uma vaga no ensino superior no sistema privado
de ensino superior. Dada essa informação é possível ponderar sobre a qualidade do
ensino superior das IES privadas que mantém um bom desempenho no ENADE,
porque recebem os estudantes predominantemente oriundos do ensino médio
público e que ao longo do curso conseguem um índice de aprimoramento do
desempenho acadêmico desses estudantes de tal forma que dão uma sólida
contribuição impactando positivamente no desempenho profissional destes com
vistas ao mercado de trabalho.

7.1.6.3 Perfil socioeconômico do estudante

Ainda sobre a percepção de um índice de aprimoramento de desempenho
acadêmico positivo para seus estudantes, tem-se um reforço quanto se constata o
perfil socioeconômico da maioria dos discentes dos cursos pesquisados. O gráfico
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14 nos oferece um cenário que está alinhado com a origem dos alunos quanto à
conclusão do ensino médio, 62% possui a classe C como público predominante e
38% atende ao público da classe B.
Gráfico 14: Perfil socioeconômico dos estudantes dos cursos avaliados

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.6.4 Faixa etária dos estudantes

Esses cursos atendem a um público que se encontra, predominantemente,
em apenas duas faixas etárias. O gráfico 15 nos revela que em oito cursos (62%) a
idade média dos alunos está concentrada no intervalo de 18 a 24 anos. Os cinco
cursos complementares da população (38%) atendem prioritariamente alunos de 25
a 30 anos de idade.
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Gráfico 15: Idade média dos estudantes dos cursos avaliados

Fonte: Dados da pesquisa

Os valores encontrados se assemelham aos investigados por Bassoli (2014) e
Capelato (2010) que trazem para a discussão o crescente número de alunos na
faixa etária de 25 a 30 anos, o que poderia significar alunos que ocupam espaço nos
cursos noturnos, buscando uma segunda graduação e/ou já inseridos no mercado.
Essas possibilidades são bem plausíveis para o cenário ao qual a FAINOR se
encontra e para o expressivo número de alunos matriculados no período noturno da
IES.
7.1.6.5 Número de estudantes matriculados

Na verificação da quantidade de alunos matriculados no curso, pode-se
observar que a maioria dos cursos é significativamente grande. O gráfico 16 nos
apresenta nove cursos (69%) com número de alunos entre 300 e 499. Esse é um
resultado considerável, uma vez que Viana (2006) apresenta cursos com número de
matriculados inferior a 200 como pequenos, e essa particularidade só é observada
em um dos cursos.

81

Gráfico 16: Quantidade de estudantes dos cursos avaliados

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.6.6 Evasão percebida no curso

Quanto à evasão do curso, Capelato (2010) apresenta uma taxa de evasão
para o ensino superior presencial no Brasil de 35,9%. De acordo com o INEP (2009)
para o ano de 2008 a taxa de evasão dos ingressantes em 2005 apresentou
números próximos de 45% para IES privadas. Com essas referencias, é possível
dizer que, de forma geral, a situação da IES pesquisada é privilegiada porque
consegue reter o discente em média superior à média nacional (26%). Conforme
gráfico 17, apesar de três cursos (23%) apresentarem média de evasão superior à
média nacional, dez curso (77%) possui taxa de evasão abaixo da média. Ademais,
em três cursos (23%) essa média é inferior a 10%.
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Gráfico 17: Evasão percebida no curso

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.6.7 Dimensionamento da carga horária do curso
É importante relacionar a carga horária dos cursos com o resultado da
formação do discente. Entretanto, essa não é variável única para determinar a
qualidade de um curso, admite-se que quanto maior for à carga horária do curso,
maior será a possibilidade de contribuir qualitativamente para a formação
profissional do aluno. Diferentemente das afirmações de Bassoli (2014) e Capelato
(2010), que destacam a prevalência de dimensão mínima para a carga horária do
curso determinada pela legislação nas IES privadas, observou-se que em sua
totalidade os cursos da FAINOR apresentam carga horária superior àquelas
determinadas pela legislação vigente. Como apresentado no gráfico 18, dos treze
cursos avaliados, nove (69%) tem a sua carga horária excedida em relação à
mínima admitida legalmente.
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Gráfico 18: Dimensão da carga horário do curso

Fonte: Dados da pesquisa

Isso indica a preocupação da IES com a formação do discente que escolhe os
seus cursos, pois uma maior carga horária, pode está relacionada a uma maior
oportunidade de ampliar o conhecimento dentro da área de estudo do curso, o que
influencia diretamente no tipo de profissional que é oferecido ao mercado de
trabalho.
7.1.6.8 Processo de reconhecimento do curso

Quanto ao reconhecimento ou renovação de reconhecimento, a Lei nº 10.861
de 14 de abril de 2004, que institui o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior) entre outras determinações, estabelece as diretrizes para
avaliação dos cursos da educação superior identificando quais condições são
ofertadas aos estudantes em relação ao corpo docente, às instalações físicas, à
organização didático-pedagógica que são verificadas por comissões autorizadas
pelo MEC compostas por especialistas das áreas de conhecimentos dos respectivos
cursos e que conclui com atribuição de conceitos em cinco níveis a cada dimensão e
ao conjunto das dimensões avaliadas.
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De acordo com os dados do gráfico 19, observou-se que nenhum dos cursos
avaliados recebeu conceito insuficiente seja no conceito de reconhecimento ou
renovação de reconhecimento do curso.
Gráfico 19: Processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento pelo MEC

Fonte: Dados da pesquisa

Dos doze cursos que passaram por processo de reconhecimento e renovação
de reconhecimento, cinco (38%) obtiveram conceito três (suficiente para aprovação).
Nenhum dos cursos obteve conceito insuficiente. Outros seis (46%) cursos
obtiveram conceito submáximo (quatro). Um dos cursos (8%) teve conceito máximo
e ainda um (8%) curso que não passou por processo de reconhecimento.
7.1.7 Percepção sobre as novas exigências requeridas na função de
coordenador de curso
A pesquisa abordou também a percepção do coordenador acerca das novas
exigências em função da alta competitividade do mercado, principalmente pela
chegada de novas instituições com cursos semelhantes ou substitutos.

7.1.7.1 Percepção do coordenador sobre as novas exigências da função

Na sua totalidade, os coordenadores já haviam percebido essa mudança e as
exigências consequentes para os coordenadores dos cursos. O gráfico 20 apresenta
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resultados similares aos encontrados por Bassoli (2014) que associa o tempo de
experiência como coordenador de curso como determinante para percepção de
novas exigências na função.
Gráfico 20: Percepção sobre mudanças nas exigências na função de coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa

Da população objeto de estudo, onze coordenadores (85%) respondeu já ter
percebido alguma mudança nas exigências atuais na função de coordenador em
decorrência do cenário de competitividade do mercado.
7.1.7.2 Identificação das novas exigências da função de coordenador

Das opções relacionadas para a percepção dos coordenadores sobre
mudanças nas exigências para o exercício da função, o gráfico 21 nos mostra que
dez entrevistados (77%) apontaram o conhecimento em gestão do conhecimento
como exigência atual. Reconhecer-se enquanto organização é um passo importante
para constatar o espaço ocupado pela gestão do conhecimento, Leite e Costa
(2007) abordam que as ações de planejamento e controle dentro de uma
organização estão diretamente relacionadas à percepção e aplicabilidade da gestão
do conhecimento. Essa compreensão dos coordenadores de curso, caracterizada
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por esse dado, contribui substancialmente o encontrado anteriormente onde 85%
dos coordenadores conhecem e/ou fazem uso de ferramentas de gestão.
Apesar de ser fato que conhecer as ferramentas não é requisito fundamental
para a gestão ser bem sucedida, sua aplicação também é importante. Observandose as considerações de Choo (2003) sobre a organização do conhecimento sabe-se
que a tomada de decisões dentro de uma organização é proveniente da organização
do conhecimento, se o uso da informação é utilizada sem a criação do significado, a
construção do conhecimento a tomada de decisão pode não ser eficiente.
Outra exigência percebida pelos coordenadores com forte destaque, (61%)
dos entrevistados, foi o conhecimento de gestão empresarial. Esses dados reforçam
a análise anterior e sugere um perfil de maturidade administrativa dos
coordenadores.
O terceiro item mais assinalado foi à captação de alunos, seis coordenadores
(46%) fizeram essa indicação como sendo uma exigência atual resultante da
competitividade do mercado. Para esse mesmo questionamento, Bassoli (2014)
encontrou dados que apontam a captação de estudantes como a situação mais
frequente, com 84,7% de incidência.
Gráfico 21: Avaliação da percepção sobre mudanças nas exigências na função de coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa
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A divergência nos resultados convida a refletir sobre a necessidade de
desenvolvimento de competências administrativas, ainda que as competências
acadêmicas possam ter tido maior significado no momento da escolha do
coordenador.
7.1.8 Participação do coordenador nos processos gerenciais do curso

A discussão anterior é reforçada pelos resultados apresentados no gráfico 22,
acerca da participação dos coordenadores sobre a gestão colegiada. Dois
coordenadores (15%) afirmam não participar dos processos gerenciais decisórios
para definições de estratégias competitivas para o curso. Em contrapartida, onze
coordenadores (85%), dizem participar dos processos decisórios, seja no cenário
atual (77%) ou no cenário futuro (8%). Esses dados remetem a Fleury; Fleury (2000)
quanto tratam os processos de aprendizagem na organização, estabelecendo como
indispensável à participação dos gestores nos processos decisórios.
Até porque o dia a dia da IES, dos discentes e docentes é vivenciado pelo
coordenador de curso, ele sabe as necessidades do curso e de seus integrantes, o
coordenador de curso é o elo entre a administração da organização, os prestadores
de serviço e a clientela constituída pelos discentes.
Gráfico 22: Avaliação da participação do coordenador de curso em processos gerenciais

Fonte: Dados da pesquisa
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7.1.9 Competitividade regional percebida pelo coordenador do curso

A competitividade regional também é um fator que impacta nessa mudança
no comportamento da demanda dos cursos.

7.1.9.1 Competitividade com IES públicas e privadas

Os dados retratados no gráfico 23 apontam para dez (77%) dos cursos que
enfrentam concorrência tanto das IES públicas quanto privadas. Os três cursos
(23%) que complementam a população dividem a preferência do mercado apenas
com IES privadas. Com base nos dados levantados, e em consonância com Nogas;
Paladini (2010), que relata quão importante para organização é manter-se sólida e
competitiva através da reestruturação de seus ambientes e processos, observa-se
que há um cenário competitivo expressivo na região, exigindo que tanto nos
aspectos acadêmicos quanto administrativos haja, também por parte dos
coordenadores, uma atenção visando o aprimoramento que garantam diferencial
competitivo.
Gráfico 23: Estabelecimento de competitividade do curso

Fonte: Dados da pesquisa
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7.1.9.2 Número de concorrentes

Para buscar caracteriza melhor o cenário regional identificou-se o número de
cursos concorrentes. O gráfico 24 apresenta dez cursos (77%) com número de
concorrentes menor ou igual a três. Apenas três dos cursos da FAINOR (23%)
possuem quatro ou mais concorrentes.
Gráfico 24: Número de cursos concorrentes na região

Fonte: Dados da pesquisa

Os dados seguintes contribuirão para identificação clara da posição da IES no
mercado regional.
7.1.9.2.1 Comparação do número de estudantes com as IES concorrentes

Associada

ao

questionamento

anterior,

também

buscou

-

se

dos

coordenadores uma comparação em relação ao número de estudantes nas IES
concorrentes. O gráfico 25 auxilia a compreensão da demanda regional e posição da
IES. Para quatro coordenadores (31%) o curso que coordenam tem maior
contingente de alunos, cinco outros (38%) afirmam que o curso que coordenam está
entre os três maiores da região. Dois cursos (15%) estão posicionados na média em
contingente de alunos. Apenas um curso (8%) ocupa posição de inferioridade no
mercado regional. A condição da IES frente à concorrência parece ocupar espaço no
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que reflete Silva (2002) ao discorrer sobre o fato dos resultados empresariais
significativos estarem intimamente relacionados à gestão do conhecimento.
Gráfico 25: Quantidade de estudantes em comparação às IES concorrentes

Fonte: Dados da pesquisa

Os dados apontam uma larga vantagem da FAINOR na absorção da
demanda regional em relação às IES concorrentes, sejam essas públicas ou
privadas.
7.1.9.3 Política de reajustes de mensalidades

Outro fator considerado relevante para a manutenção do curso, diz respeito
aos valores cobrados para mensalidade dos cursos. A sua importância se dá em
função de que esse pode ser um elemento que o aluno leva em consideração ao
escolher um curso – em especial os que têm concorrência na rede privada. A
influência da concorrência, bem como a entrada de cursos diretamente concorrentes
ou substitutos pode influenciar na tomada de decisões, no sentido de redução dos
valores da mensalidade a fim de manter a competitividade em relação ao mercado,
como afirma Capelato (2010) quando apresenta uma redução média de 31% nos
valores das mensalidades no Brasil para o período de 1999 a 2009.
Entretanto, de acordo com os dados da pesquisa e contrariando a afirmativa
acima, o gráfico 26 demonstra que não houve alteração dos valores da mensalidade
para valores menores em doze (92%) cursos. O investimento em qualidade por parte
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da IES que se traduz no aprimoramento dos conceitos atribuídos aos cursos pelas
avaliações mais recentes pode ser um elemento que corrobora para a manutenção
dos valores de mensalidade, inclusive com as atualizações monetárias em função do
cenário inflacionário e consequente aumento dos custos.
Gráfico 26: Necessidade de reajuste para baixo nos valores da mensalidade

Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se pensar também que a partir do momento que se oferece um curso
bem conceituado, a clientela não irá pensar apenas no valor da mensalidade e sim
no que poderá acessar na condição de discente dessa instituição, então o valor
torna-se investimento.
7.1.9.4 Percepção da capacidade de reação da IES

Contribuindo com consolidação da IES na região, a capacidade de reação da
instituição frente à competitividade do mercado nos últimos anos teve a seguinte
percepção por parte de seus coordenadores. De acordo com a pesquisa retratada
no gráfico 27, nove cursos (69%) estão estabelecidos no mercado e mantendo o
número de alunos, três cursos (23%) conseguem um crescimento do número de
estudantes, enquanto um curso (8%) ainda busca se estabelecer no cenário de
competitividade e perdeu estudantes.
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Gráfico 27: Percepção da capacidade de reação da IES frete a competitividade

Fonte: Dados da pesquisa

Quando Capelato (2010) expõe as fragilidades das IES privadas e destaca
que a maioria encolheu nos últimos anos, essa afirmação não reflete a realidade da
FAINOR, o que demonstra uma diferenciação apresentada pela IES.
7.1.9.5 Principais desafios frente à concorrência

Analisar como os coordenadores graduam os principais desafios para que a
IES faça frente à concorrência foi muito significativo para a pesquisa e poderá
subsidiar ações futuras dentro da IES.
Utilizou-se a escala Likert de um a cinco com variação da seguinte forma:
1 = na importante; 2 = pouco importante; 3 = indiferente; 4 = importante e 5 = muito
importante.
O gráfico 28 apresenta o ranking médio, com base na média ponderada dos
dados para escala de Likert, a nota de reconhecimento do curso (4,85), seguida da
qualidade do curso (4,77) e notas do ENADE (4,77) aparecem logo na sequência.
Ao tratarem da comparação entre instituições Charon e Wauters (2008) destacam
sua pertinência para o mercado, que parece ser refletida pelos coordenadores.
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Gráfico 28: Principais desafios a cumprir para fazer frente a concorrência

Fonte: Dados da pesquisa

Outros desafios bem ranqueados foram titulação docente (4,54) e
infraestrutura

(4,54),

consolidando

a

elementos

que,

como

bem

desta

BITTENCOURT et al (2008), compõem parte do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), tornando a avaliação institucional muito mais
criteriosa.
7.1.10 Processo de seleção e retenção de estudantes

Foi interessante conhecer outros desafios postos ao coordenador de curso
que não os relacionados aos principais desafios a cumprir para fazer frente à
concorrência.

7.1.10.1 Preenchimento de vagas

O principal processo seletivo para preenchimento de vagas nos cursos de IES
privadas é o vestibular. Como demonstra o gráfico 29, seis cursos (46%) conseguem
ter demanda total das vagas ofertadas atendidas no processo seletivo principal, sete
cursos (54%) não alcançam sucesso. Ao tratar o momento atual das IES privadas no
Brasil Bassoli (2014) destaca que mesmo com a ascendência das instituições o
número de matrículas diminui. Interessante observar que esses números são
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melhores que a média nacional para IES privadas em que apenas 31% dos cursos
preenchem suas vagas como o principal processo seletivo.
Gráfico 29: Preenchimento de vagas no processo seletivo principal

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.10.2 Relação candidato/vaga no processo seletivo

Quando analisamos a relação entre vagas ofertadas e número de estudantes
interessados, o gráfico 30 nos mostra que sete cursos (54%) apresentam
concorrência baixa, com no máximo dois candidatos por vaga, quatro cursos (38%)
possuem demanda de três a cinco candidatos por vaga e apenas um curso (8%) tem
relação de candidatos por vagas ofertadas no intervalo de seis a dez.
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Gráfico 30: Relação de candidatos/ vaga

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.10.3 Percentual de preenchimento de vagas

Dados satisfatórios são apresentados no gráfico 31 quando abordamos o percentual
de vagas preenchidas. Nenhum coordenador assinalou a opção de resposta que
indicava preenchimento inferior a 50% das vagas disponíveis. Nos estudos feitos por
Viana (2006); Bassoli (2014) 25% dos cursos analisados estavam nesse intervalo.
Esse é mais dado que contribui para um indicativo de posição privilegiada da
FAINOR no cenário local. Cinco cursos (39%) conseguem preencher entre 90% e
99% das vagas, três cursos (23%) entre 70% e 89% das vagas, sendo que os
demais, com valores pertencentes ao intervalo de 50% a 69% das vagas ofertadas.
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Gráfico 31: Percentual de vagas preenchidas

Fonte: Dados da pesquisa

Quando cruzamos os dados referentes à relação candidatos por vaga com
percentual de preenchimento, somos surpreendidos positivamente ao observar que
os sete cursos (54%) com menor concorrência por vaga, são os cursos que
possuem maior percentual de preenchimento.
7.1.10.4 Percentual de crescimento observado para o curso

Para

identificação

do

percentual

de

crescimento

observado

pelos

coordenadores de curso da FAINOR o gráfico 32 retrata sete cursos (54%) com
crescimento de até 10%, seis cursos (46%) com percentuais de crescimento no
intervalo de 11% a 40% que é muito positivo no cenário de encolhimento das IES
privadas (DUTRA, 2014).
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Gráfico 32: Crescimento do número de estudantes observado

Fonte: Dados da pesquisa

7.1.10.5 Percentual de retração observado para o curso

Outro dado importante refere-se ao apresentado no gráfico 33 quando
identificamos que em dez cursos (77%) a perda de alunos é inferior a 10%.
Gráfico 33: Perda no número de estudantes

Fonte: Dados da pesquisa

Os números mais uma vez contribuem para supormos que a IES ocupa uma
posição de privilégio dentro do cenário ocupado pelas concorrentes.
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7.1.10.6 Fatores que colaboram para o não preenchimento total das vagas no
principal processo seletivo

Foi interessante identificar os motivos percebidos pelos coordenadores para o
não preenchimento das vagas. O gráfico 34 mostra que o fator com maior adesão foi
o valor da mensalidade (36%), acompanhado de comunicação ineficiente com o
mercado (24%) e saturação da demanda regional (20%). Chama atenção o estudo
de Capelato (2010) que identifica queda no valor das mensalidades nos últimos
anos, sendo que a FAINOR não teve esse comportamento, pois os fatores de
desequilíbrio como evasão de alunos, atuação forte da concorrência e diminuição no
valor das mensalidades não atuaram de forma associada.
Gráfico 34: Principais causas para o não preenchimento de vagas no curso

Fonte: Dados da pesquisa

Cabeço e Requena (2011) destacam o coordenador como o profissional
capaz de influenciar nos resultados finais da formação do discente e nas questões
econômicas da IES, a percepção desses coordenadores de curso para o não
preenchimento das vagas precisa ser considerada.
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7.1.11 Interferência do ENADE na gestão do curso
Reconhecendo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE como
um importante indicativo de avaliação da gestão dos cursos, buscou-se abordar os
coordenadores quanto à valorização do ENADE na condução dos cursos.

7.1.11.1 Ações específicas para incrementar os resultados no ENADE

Os resultados no ENADE são de suma importância para IES, Bassoli (2014)
destaca a participação do discente no exame como condição necessária para
expedição do diploma. O gráfico 35 mostra que onze coordenadores (85%) afirmam
que é realizada ação específica objetivando contribuir para um melhor desempenho
dos alunos no Exame, os dois coordenadores (15%) que indicaram não realizar ação
específica devem pertencer ao grupo daqueles com cursos muito jovens que ainda
não participaram de nem ciclo ENADE, já que é uma política institucional atuar na
preparação psicológica dos discentes submetidos ao ENADE.
Gráfico 35: Avaliação sobre realização de atividades em função do ENADE

Fonte: Dados da pesquisa

Assim corroboram Jucá; Oliveira; Souza (2011) quando dizem que as
instituições são exigidas a melhorar seu sistema educacional, espaço físico,
recursos humanos e qualquer outro elemento que possa influenciar nos resultados
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do ENADE e do IDD (Indicador de Diferença dentre os Desempenhos Observado e
Esperado).

7.1.11.2 Utilização do ENADE para reconfiguração da matriz curricular

Ainda em consonância com Jucá; Oliveira; Souza (2011) da necessidade da
IES de melhorar seu sistema de ensino para obter melhor resultado nos indicadores
de qualidade, o gráfico 36 indica que sete coordenadores (54%) afirmam que os
conteúdos publicados no ENADE contribuíram para reconfiguração da matriz
curricular do curso.
Gráfico 36: Avaliação da reconfiguração curricular do curso em função dos conteúdos
publicados no ENADE

Fonte: Dados da pesquisa

Moreira (2010) destaca a importância da gestão acadêmica e eficácia
institucional como determinantes para o sucesso da IES nos processo do ENADE.
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7.1.12 Dados coletados no questionário aplicado aos coordenadores de curso
da FAINOR: Sobre as Funções do coordenador de curso.

Identificar quais funções dentre as definidas por Franco (2002) são
reconhecidas pelo coordenador de curso como importantes para o exercício do
cargo mostrou-se determinante para a pesquisa. O autor agrupa estas funções em
Políticas, Gerenciais, Acadêmicas e Institucionais.
Ainda descrevendo o perfil do coordenador desejado por uma IES, Franco
(2002) o visualiza como um político com liderança em sua área profissional, além de
reconhecido pela sociedade; o vê como um gerente na essência; um respeitado
dirigente acadêmico; além de um colaborador referencia para o engrandecimento
institucional.

7.1.13 Sobre as Funções Políticas do coordenador de curso

Utilizou-se a escala Likert para definir o grau de concordância dos
coordenadores de curso sobre as principais funções do cargo, obedecendo a
seguinte escala:
1 = discordo totalmente; 2 = discordo parcialmente; 3 = não concordo nem discordo;
4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente.
O gráfico 37 apresenta o ranking médio, com base na média ponderada dos
dados para escala de Likert. Como função política os coordenadores indicaram ser
um líder reconhecido na área de conhecimento do curso (4,69) com maior
significado, Franco (2002) defende que a qualidade do curso depende da liderança
do coordenador, e que essa liderança se estabelece a partir do reconhecimento dos
docentes e discentes, homenagens, ação junto a conselhos de classes, publicações,
convites para conferências e/ou palestras. A percepção dos coordenadores também
está alinhada com Herrera (2007) que afirma ser indispensável à competência
técnica e comportamental para o exercício da função.
Com mesma representatividade os coordenadores afirmaram concordar que a
função política de ser o responsável pela vinculação do curso com os anseios e
desejos do mercado (4,69). Essa função recebeu grande destaque nesse estudo,
diferente da percepção dos coordenadores pesquisados por Bassoli (2014) em que
essa função foi apenas a quarta mais representativa num universo de cinco.
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MARQUESIN et. al. (2008) define o coordenador como o indivíduo que assegura os
ideais e princípios educativos da instituição
As demais funções políticas foram muito bem ranqueadas, ser o principal
representante do curso (4,54) os principais elementos. Ser àquele que faz o
marketing do curso (promotor permanente do desenvolvimento e do conhecimento
do curso no âmbito da IES e na sociedade) (4,46) e ser um “animador” (estimulador,
proativo, congregativo, participativo, articulador) de professores e alunos (4,38).
Gráfico 37: Ranking Médio das Funções Políticas do coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa

Tão importante quanto os valores médios encontrados é a concordância dos
entrevistados. Uma das medidas estatísticas de confiabilidade é o kappa de Cohen,
descrito em 1960. Pinto et. al. (2008) define o índice kappa como uma medida de
concordância intra e entre observador que mede o grau de concordância além do
que seria esperado tão somente pelo acaso e varia geralmente de 0-1 (embora os
números negativos sejam admitidos) onde números próximos a 1 significa maior
confiabilidade,

valores

próximos

ou

menores

que

zero

sugerem

menor

confiabilidade, sendo atribuível ao acaso a ocorrência de concordância.
Desta forma, quando aplicado o teste kappa para as funções políticas
encontrou-se

índice

de

0,3,

existindo

assim

uma

divergência

entre

os

coordenadores, os valores médios encontrados não representa efetivamente
alinhamento de pensamento.
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7.1.14 Sobre as Funções Gerenciais do coordenador de curso

Admitindo o coordenador como responsável por intermediar o modelo de
gestão definido pela direção da IES, Argenta (2012), aparando na Lei n°9394/96,
define o coordenador um gestor com visão didático-pedagógica que não pode
negligenciar

gestão

administrativa

e/ou

econômico-financeira.

Os

valores

encontrados para o Ranking médio das funções gerenciais nos permitem crer que os
coordenadores pesquisados não se omitem as funções gerenciais mesmo refutando
uma delas.
O gráfico 38 apresenta um cenário de significativo equilíbrio entre as funções
gerenciais na percepção dos coordenadores, a indicação da aquisição de livros,
materiais especiais e assinatura de periódicos necessários ao desenvolvimento do
curso (4,62), estímulo e controle da frequência docente (4,62) e a indicação da
contratação de docentes e, logicamente, pela indicação da demissão deles (4,62)
foram ranqueadas igualmente, demonstrado uma alinhamento de pensamento
desses coordenadores, confirmado pelo calculo do índice kappa de 0,87, o que
configura grau de concordância e confiabilidade excelente.
Gráfico 38: Ranking Médio das Funções Gerenciais do coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa

A função gerencial com menor grau de concordância, adimplência contratual
dos alunos (3,00), posicionada como neutra na visão dos coordenadores. Esses
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valores são similares aos encontrados por Viana (2006); Bassoli (2014) que assim
como Franco (2012) caracterizam a matéria como controversa. Sugere-se que as
funções gerencias, que estão mais vinculadas aos processos acadêmicos são
avaliadas como mais relevantes, existindo certa dificuldade em assumir como
atribuição o controle do pagamento das mensalidades dos alunos.
7.1.15 Sobre as Funções Acadêmicas do coordenador de curso

Quanto às funções acadêmicas do coordenador há um total alinhamento de
resposta. O índice kappa apresentou o melhor resultado para esse conjunto de
dados (0,92), agregando um forte grau de confiabilidade estatística.
Os números apresentados no gráfico 39 apontam a elaboração e execução
do projeto pedagógico do curso (4,69) como a função melhor indicação positiva,
Franco (2002) destaca o vínculo indissociável do projeto pedagógico do curso com a
missão da instituição, os objetivos organizacionais, seus diferencias de qualidade e
o papel do coordenador como mentor do projeto pedagógico. Sabe-se da
importância do colegiado e do núcleo docente estruturante na elaboração do projeto
pedagógico do curso, mas entende-se que essa ação deve ser capitaneada pelo
respectivo coordenador de curso. Encontramos apoio em Vasconcelos (2010) que
afirma quão importância passou a ter o coordenador passando a ser uma exigência
do MEC/INEP para compor a estrutura organizacional das IES.
A segunda função com maior destaque o estímulo à iniciação cientifica e de
pesquisa entre professores e alunos (4,62), seguida pelo engajamento de
professores e alunos em programas e projetos de extensão universitária (4,54),
Estágios (4,54) e qualidade e regularidade das avaliações realizadas no curso
(4,38).
Das funções acadêmicas discutidas, Bassoli (2014) encontrou vínculo de
significância muito parecido com os encontrados nesta pesquisa, é digno de nota
que as funções com melhores avaliações são aquelas que estão associadas ao
ensino (quanto à responsabilidade pela qualidade das avaliações desenvolvidas no
curso e as responsabilidades relativas à elaboração e execução do PPC – projeto
pedagógico do curso) sendo secundariamente bem avaliadas aquelas relativas à
pesquisa e extensão.
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Gráfico 39: Ranking Médio das Funções Acadêmicas do coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa

As demais funções mensuradas tiveram indicativo positivo na escala de Likert
indicando uma percepção muito madura e coesa. Observa-se, portanto, que os
coordenadores avaliam positivamente todas as funções, em especial as que
constituem os três pilares da educação superior, a saber, ensino-pesquisa-extensão,
com leve ênfase no ensino, entretanto, considerando-os fundamentais e necessários
na relação com a função de coordenação do curso.
7.1.16 Sobre as Funções Institucionais do coordenador de curso

Ao tratar as funções institucionais Franco (2012) às diferencia das funções
anteriores por seu caráter mais interno da ação e desempenho do coordenador,
mas, admite, em estudo mais denso, distribuí-las entre as funções anteriores.
Para as opções apresentadas o maior destaque, conforme gráfico 40, foi dado
ao reconhecimento do curso e pela renovação periódica desse processo por parte
do MEC (4,69). Certamente a atuação do coordenador do curso no controle, atenção
e cumprimento das dimensões avaliadas nos instrumentos estabelecidos pelo
Ministério da Educação e Cultura, determinará o sucesso institucional. Esse
pensamento está alinhado com Argeta (2012) que relaciona uma série de desafios
que envolvem a atuação dos coordenadores, mas que devem ser superados para
que os objetivos organizacionais possam ser atingidos.
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Como segunda função institucional mais destacada o sucesso dos alunos do
curso no ENADE (4,38) demonstra uma forte preocupação com os processos
avaliativos aos quais a IES está submetida. Os coordenadores indicam grande
preocupação com os resultados institucionais, a comparação entre as instituições, a
importância para o mercado dos resultados obtidos no ENADE parecem está em
concordância com Charon e Wauters (2008) que destacam a possibilidade de uso
desses elementos comparativos para direcionar as demandas do mercado.
Os valores encontrados no índice kappa (0,18) apresentam grande
divergência no julgamento, há unidade quanto ao entendimento da responsabilidade
dos coordenadores no processo de reconhecimento, renovação de reconhecimento
do MEC e ENADE, mas não há concordância quando as demais funções são
apresentadas. O sucesso nos exames de ordem e assemelhados (4,00); vinculo da
regionalidade (4,00); acompanhamento dos egressos (3,85); busca de fontes
alternativas de recursos (3,62) e empregabilidade (3,54) apresentaram valores
frágeis na tabela de Likert.
Em termos gerais, não é habitual que o coordenador se responsabilize por
questões relativas aos estudantes após a conclusão do curso. É comum que esse
envolvimento aconteça tão somente durante o período em que são acadêmicos.
Entretanto, enquanto discentes, os estudantes são motivados a participarem das
atividades de extensão, pesquisa, encaminhados pela instituição para estágios
(obrigatórios ou não) em que, dependendo do seu envolvimento e esforço, são
efetivados – o que vem contribuindo até mesmo para que o discente contribua
pecuniariamente com os ônus da sua mensalidade, diminuindo o risco de
inadimplência. Entretanto, as questões relativas aos resultados de exame de ordem,
colocação no mercado de trabalho ou acompanhamento da vida profissional pósacademia não são prioritárias para os coordenadores de curso, ficando
majoritariamente sob a responsabilidade do próprio discente com auxílio de outros
setores da Faculdade.
Esse pensamento condiz com o expresso por Franco (2002) quando admite
grande dificuldade por parte do coordenador em auxiliar na empregabilidade dos
egressos mesmo reconhecendo que essa ação não pode ser desconsiderada e deve
ter os estágios como alicerce. Mesmo tendo incidência no funcionamento do curso,
por vezes reconduzindo a reestruturação da proposta pedagógica, é natural que
questões ligadas à empregabilidade, acompanhamento de egressos, sucesso nos
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exames de ordem e assemelhados não sejam prioridade, Bassoli (2014) sustenta
essa percepção definindo essas questões como de segunda ordem para os
coordenadores de curso.
Gráfico 40: Ranking Médio das Funções Institucionais do coordenador de curso

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados encontrados para investigação das funções do coordenador,
agrupadas em Políticas, Gerenciais, Acadêmicas e Institucionais, encontrou-se
predominância similar às encontradas por Bassoli (2014), quando em sua tese de
doutorado os coordenadores por ele pesquisados reconheceram maior significância
nas funções acadêmicas e políticas, atribuindo menor ênfase às funções gerenciais
e institucionais. As quatro funções receberam indicativo de importância muito grande
por parte dos coordenadores da FAINOR, ainda assim é possível identificar
associação de maior relevância para as funções definidas por Franco (2002), como
acadêmicas e políticas.
Há uma percepção grande quanto a novas exigências da IES na atuação do
coordenador por conta do mercado, existindo concordância de que conhecimento de
gestão do conhecimento, conhecimento de gestão empresarial e captação de
alunos, compõem o rol das habilidades mais exigidas. Esse profissional se declara
com alto grau de envolvimento com os interesses institucionais.
Quando solicitados a apresentar os principais motivos para serem indicados
ao cargo de coordenador de curso, houve concordância de que Titulação e
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Produção, Habilidades Administrativas e Gerências foram os principais motivos, e
apresentaram como pouco ou nada importante os critérios de Tempo de atuação
Docente e Eleição ou Seleção. Essa conclusão feita pelos coordenadores não está
alinhada com as ações da Instituição, as duas opções menos valoradas por eles,
são tão ou mais consideradas pela IES do que as apontadas como mais
importantes. O tempo de atuação docente é um critério muito representativo dentro
do processo de Seleção, que sempre é dirigido pela Direção de Ensino da IES.
Nota-se ainda, um pequeno desvio quando questionados sobre os motivos
que os levaram a assumir o cargo de coordenador de curso. Envolvimento com a
IES foi à opção de resposta com maior incidência positiva, embora Progressão na
Carreira e Ganho Salarial apresentem melhor posicionamento na escala de
valoração proposta no questionário. Mesmo dizendo que acredita que suas
Habilidades Administrativas e Gerenciais foram determinantes para indicação ao
cargo, os coordenador apontam a Expectativa de uma Gestão Diferencia como o
motivo mais fraco para terem assumido a atividade.
Nota-se

que

os

coordenadores

não

se

eximem

de

sua

responsabilidade há entendimento da importância das funções definidas como
políticas, mas desenvolvem essas funções com base em suas percepções
individuais.
Quando se analisa a funções gerenciais há um alinhamento muito grande no
grupo. Mesmo com trajetórias de origem predominantemente docente, sem possuir
experiência gerencial anterior, os coordenadores não apresentam distorção quanto à
concordância do grau de importância das competências relacionadas para as
funções gerências. A grande similaridade de pensamento, inclusive, para a função
em que não concordam como sendo uma atribuição predominante do coordenador
de curso, adimplência dos alunos.
Identifica-se um padrão muito claro quanto às funções acadêmicas do
coordenador, mostram-se muito confortáveis nesse aspecto. Quando desvinculadas
das habilidades e competências gerenciais o coordenador de curso circula com
maior desenvoltura por suas atribuições. Projeto pedagógico do curso, atividades
complementares, monitoria, extensão, ocupam, na rotina desse profissional, espaço
na zona de conforto. Mesmo sendo exigido continuamente para manter padrões de
qualidade, atender aos indicadores institucionais e regulatórios, essa função não se
apresenta como contraditória. Porém, a esse profissional é exigida a capacidade de
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relacionar-se e atender a demandas multifuncionais, equacionando qualidade do
curso, aumento da rentabilidade, empregabilidade dos egressos, marketing, sem
que esse tenha tido capacitação, interna ou externa oferecida pela IES.
Identificou-se grande divergência para as competências institucionais do
coordenador de curso. Não há padrão de resposta, a dispersão encontrada foi muito
acentuada, demonstrado grande oposição de julgamento. Há um indicativo de
interpretação muito forte, para atribuir a falta de normatização por parte da IES das
funções do coordenador, as incoerências encontradas nos resultados. Ainda que
tenha considerado as funções pesquisadas como de responsabilidade dos
coordenadores de cursos, o que levaria a conclusão de concordância, esse
profissionais demonstraram grande dispersão quando as funções são apresentadas
como indissociáveis.
Contextualizando todos os achados da pesquisa, é possível afirmar que os
coordenadores conhecem suas atribuições inerentes à função que desempenham
principalmente no que se refere ao novo padrão de coordenar um curso voltado para
a gestão e não apenas para a questão didática – pedagógica.
Entretanto, apesar da maioria dos coordenadores conhecerem a importância
da gestão do conhecimento, é perceptível que nem todos fazem uso da gestão do
conhecimento, essa realidade pode influenciar nos resultados obtidos pela IES,
situação que merece ser melhor compreendida pelos gestores para que se possa
pontuar a motivação/ impedimento para que apesar de conhecer as ferramentas
alguns coordenadores admitirem não fazer uso.
Dessa maneira, a partir do momento que se conhece o perfil da instituição no
que diz respeito a sua forma de gerir o conhecimento, é possível traçar meios que
estimulem a gestão do conhecimento, seja por meio de capacitações ou mesmo
investido em recursos que permitam melhorar a gestão. Já que no contexto, dessa
dissertação foi possível verificar como é fundamental a gestão do conhecimento na
consolidação e competitividade da organização.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho consistiu em investigar como a Gestão feita pelos
Coordenadores de Curso de uma Instituição de Ensino Superior privada contribui
para que os Objetivos Organizacionais sejam atingidos. Para tanto, investigou-se o
perfil dos coordenadores e a forma como exercem as funções requeridas para o
cargo, em especial as funções políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais.
Buscou-se compreender se o agrupamento de habilidades e competências
mensuráveis, segundo proposta de investigação, está alinhado com os objetivos da
IES e se são determinantes ou não para o sucesso institucional.
O coordenador de curso já percebeu as novas exigências em sua atuação
feitas pela IES, compreendeu que essas vão muito além daquelas definidas como
acadêmicas. Observa-se que mesmo assumindo a importância das funções
políticas, a exemplo, vincular o curso ao mercado e ser o coordenador um líder na
área, reconhecido pelo mercado e comunidade acadêmica, esses profissionais
divergem em grau de concordância, apresentando um desvio de associação no
entendimento dessas funções. A expectativa da IES não está clara para os gestores,
uma vez que não há resolução que caracteriza essas funções de forma explícita.
Fica evidente que a gestão dos coordenadores de curso é determinante para
que a IES atinja os objetivos organizacionais. Todavia, o número de atribuições
conferidas a esse profissional é incompatível com a realização de um trabalho
estratégico, com planejamento e continuidade. Esperar que o coordenador de curso
se consolidasse, também, como gestor, sem que o perfil e histórico de profissional
contribuam e sem que haja por parte da IES definição dos seus processos de
gestão, significa correr o risco de desmotivar e frustrar um profissional que foi
selecionado por habilidades e competências que não contemplam as exigências
postas.
Estes profissionais apontaram na pesquisa o Alto grau de envolvimento com
os interesses institucionais como um dos principais motivos que os levaram a
assumir a atividade de coordenador de curso. Fica evidente o quanto são dedicados,
comprometidos com a qualidade do curso de coordenam e com o desejo de atender
a expectativa de tornar-se um coordenador-gestor. A IES passa por um período de
evolução gerencial muito positivo, mas ainda não conseguiu sistematizar os
processos o que faz com que opere muito no imediatismo.
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Parte significante do corpo diretivo e gerencial da FAINOR teve a
oportunidade de concluir o Mestrado Profissional em Gestão nas Organizações
Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba, o que tem modificado a forma de
pensar e agir da IES na gestão do conhecimento e estruturação de seus processos
de gestão. Porém, em alguns setores esse avanço ainda não acontece na medida
necessária e as coordenações de curso compõem esse grupo.
Não existe a crença num modelo ideal de coordenador, capaz de ser
reproduzido em quantidade para atender aos cursos da FAINOR ou de outra IES
privada, não se encontrou no profissional pesquisado esse perfil, a pesquisa
apresentou um coordenador comprometido, vinculado a IES, conhecedor da área de
atuação e com sucesso nos processos avaliativos internos e externos. O profissional
identificado é sufocado pela grande demanda principalmente as que fogem às
funções acadêmicas, mas não se omite, encontra-se disposto a seguir aprendendo.
Existe a crença na gestão do conhecimento, na definição dos processos, na
normatização das atribuições do coordenador de curso, capazes de definir um
modelo de gestão. A FAINOR avança fortemente para ter seus objetivos
organizacionais alcançados e essa trajetória será mais breve com a coparticipação
dos colaboradores ocupantes do cargo de coordenador de curso. Para tal,
respeitando as especificidades de cada curso, deve haver uma diretriz clara que
vincule a ação do coordenador às metas, objetivos e estratégias da IES.
Não é possível esgotar o tema desta investigação com os resultados
apresentados nessa pesquisa, mesmo tendo como campo exploratório uma única
IES privada, as especificidades dos cursos, o perfil dos profissionais estudados, os
interesses e políticas institucionais, oferecem-nos possibilidades diversas de
investigação e análises. Mesmo diante deste cenário, e não identificando o
coordenador de curso da FAINOR como um gestor capaz de atender, no atual
momento, as exigências funcionais descritas para atender aos objetos da IES, sua
atuação é determinante para que a instituição siga evoluindo enquanto organização.
Reconhece-se que a pesquisa não é capaz de apontar todos os elementos
vinculados a este tema em um ambiente com tamanha complexidade como é o das
IES privadas. A busca de significados e compreensão acerca deste cenário permite
um aprofundamento maior, sendo possível afirmar que a gestão feita pelos
coordenadores de curso da FAINOR, por exemplo, necessita de aprimoramento
técnico, de atribuições previstas em regimento, de processos de gestão bem
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definidos. Entretanto, a importância e implementação destes elementos estão sendo
discutidos, analisados e avaliados pela IES, numa declarada postura de organização
aprendente, comprometida com o amadurecimento e sucesso organizacional.
Deve-se reconhecer que, mesmo com limitações determinadas pela ausência
de uma definição clara do modelo de gestão para as coordenações de curso, alguns
docentes, ocupantes do cargo de coordenador, mesmo imbuídos de confiança, de
experiência docente, de comprometimento com a IES e competência técnica, não
possuem perfil que alinhe com a grande quantidade de exigências e complexidade
da função.
Mesmo com atribuições tão complexas relacionadas em quatro grupos com
funções complementares, essas não podem ser caracterizadas como atribuições de
execução exclusiva do coordenador.
Esta pesquisa permitiu demonstrar, para o cenário proposto, o quanto é
importante ter o líder do curso consciente de seu papel na organização, disposto a
aprender e contribuir com a consolidação da IES no mercado regional. Ficou clara a
necessidade de alinhamento do corpo diretivo para definição do modelo de gestão.
Identificou-se possibilidade de promover com os coordenadores e diretores
uma discussão dos resultados alcançados, novas investigações sobre como as
habilidades administrativas gerências podem estar vinculadas com o conhecimento
de mercado e a experiência docente.
Poderia ainda considerar se o conhecimento dos coordenadores sobre
ferramentas de gestão implica na implantação de uma gestão diferenciada. Ou,
ainda, promover a análise do impacto da formação continuada oferecida pela IES
para o desenvolvimento de competências gerenciais dos coordenadores.
Apoiando-se nos processos de reconhecimento e de renovação de cursos do
MEC, podem-se investigar quais competências no exercício das funções do
coordenador contribuem para o sucesso da IES.
Por considerar e respeitar as especificidades das IES privadas e dos cursos
por elas ofertados, e compreendendo que a FAINOR representa uma célula
pequena nesse universo, o que pode ter gerado resultados muito particulares, seria
aceitável admitir uma futura investigação, em que o número de IES e sua natureza
pudessem ser expandidos para uma melhor compreensão da dinâmica que envolve
os coordenadores de curso e o êxito institucional.
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Desta forma, dentre as limitações da pesquisa têm-se o fato de o estudo ter
sido realizado em uma única instituição, o que limita as possíveis comparações.
Outra questão limitante é o fato de a pesquisa ter sido conduzida por um superior
hierárquico da IES. Apesar de não ser identificado, o participante pode sentir-se
limitado a responder alguns questionamentos específicos que possam expor
fragilidades da IES ou mesmo de sua prática profissional.
Nesse sentido, mais estudos sobre a percepção dos coordenadores de curso
sobre a gestão do conhecimento devem ser conduzidos a fim de que se possa
conhecer de maneira mais detalhada quais são os fatores que realmente interferem
na forma de trabalho e até que ponto a falta de conhecimento sobre a gestão do
conhecimento ou o não conhecimento dessa temática limita as ações ou mesmo
prejudicam a atuação no contexto da IES.
Mas a análise feita nessa ocasião aponta que há espaço para aprimoramento
técnico, especialmente nos programas de treinamento da IES, visando ao
desenvolvimento de competências gerenciais que amplie o discernimento e a visão
das ferramentas da gestão do conhecimento e como o uso de tais pode influenciar
positivamente na gestão e no desenvolvimento do curso. Há também oportunidades
para melhorias na identificação das competências gerenciais dentro do maior
espectro possível das dimensões que se espera de um coordenador de curso já no
processo de recrutamento e seleção.
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ANEXOS
ANEXO A
RELAÇÃO DOS COORDENADORES DE CURSO QUE TRABALHAM NA
INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PRIVADA ESTUDADA
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ANEXO B
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ANEXO C

QUESTIONÁRIO

1. Titulação (assinale apenas a maior obtida ou em andamento)
◌

Especialização

◌

Mestrado em andamento

◌

Mestrado

◌

Doutorado em andamento

◌

Doutorado

◌

Outros

2. Tempo de experiência como coordenador de curso universitário:
◌

Menos de 2 anos

◌

de 2 a 5 anos

◌

de 6 a 10 anos

◌

mais de 10 anos

3. Carga horária semanal na coordenação do curso:
◌

Menos de 10 horas

◌

de 10 a 20 horas

◌

de 21 a 30 horas

◌

de 31 a 40 horas

4. Qual é a carga horária semanal total na instituição em que trabalha como
coordenador?
◌

Menos de 10 horas

◌

de 10 a 20 horas

◌

de 21 a 30 horas

◌

de 31 a 40 horas

5. Qual é a carga horária semanal na docência na instituição em que
trabalha como coordenador?
◌

Menos de 10 horas

◌

de 10 a 20 horas

◌

de 21 a 30 horas

◌

de 31 a 40 horas
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◌

não atuo na docência atualmente

6. Trabalha em outra(s) Instituição (ões) de Ensino Superior?
◌

Não

◌

Sim, em mais 1

◌

Sim, em mais 2

◌

Sim, em mais de 2

7. Atua em outra atividade profissional fora da IES?
◌

Não

◌

Sim, entre 5 e 10 horas semanais

◌

Sim, entre 11 e 20 horas semanais

◌

Sim, entre 21 e 30 horas semanais

◌

Sim, mais de 30 horas semanais

8. Você já realizou algum curso para o desenvolvimento na sua área de

atuação

como coordenador de curso?
◌

Não

◌

Sim, na própria instituição

◌

Sim, fora da instituição

9. Você poderia contribuir para a melhoria das práticas de gestão da

instituição

em que trabalha?
◌

Não

◌

Sim, e sou estimulado

◌

Sim, mas não sou estimulado

10. Na sua atuação como coordenador, você faz uso de ferramentas para
do conhecimento?
◌

Sim

◌

Não, porém tenho conhecimento

◌

Não, pois não tenho conhecimento

11. Há quantos anos o curso está sendo oferecido?
◌

Menos de 3 anos

◌

Entre 3 e 5 anos

gestão
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◌

Entre 6 e 10 anos

◌

Mais de 10 anos

12. Quanto à conclusão no ensino médio, os alunos de seu curso são
prioritariamente:
◌

Oriundos da rede pública de ensino

◌

Oriundos da rede privada de ensino

◌

Distribuídos entre as redes pública e privada

13. Considerando o perfil socioeconômico, como está representada a maioria dos
alunos de seu curso?
◌

Classe A

◌

Classe B

◌

Classe C

◌

Classe D

◌

Classe E

14. Qual a idade média dos alunos do curso que coordena?
◌

De 18 a 24 anos

◌

De 25 a 30 anos

◌

Mais de 30 anos

15. Você já percebe alguma mudança nas exigências atuais na função de
coordenador de curso em decorrência do atual cenário de competitividade
do mercado?
◌

Não

◌

Sim

16. As novas exigências que você percebe na função estão: (Marcar mais de uma
opção, se necessário)
◌

Na captação de alunos

◌

Na necessidade de conhecimentos de marketing

◌

Na necessidade de conhecimentos de finanças

◌

Na necessidade de conhecimentos de gestão empresarial

127

◌

Na necessidade de conhecimentos de gestão do conhecimento

◌

Outro

17. Na sua IES o coordenador de curso participa dos processos gerenciais
decisórios (gestão colegiada) sobre a forma de estratégia competitiva para
o curso?
◌

Não

◌

Sim, e estas decisões são apoiadas no cenário atual

◌

Sim, e estas decisões são apoiadas no cenário futuro

◌

Sim, e estas decisões são apoiadas no cenário passado

18. Como está dimensionada a carga horária do curso de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais ou normativa equivalente?
◌

Exatamente na previsão mínima para o curso

◌

Até 5% acima da previsão mínima para o curso

◌

Entre 6 e 10% acima da previsão mínima para o curso

◌

Entre 11 e 20% acima da previsão mínima para o curso

◌

Entre 21 e 30% acima da previsão mínima para o curso

◌

31% ou mais acima da previsão mínima para o curso

19. A matriz curricular do curso foi reconfigurada a partir dos conteúdos do
ENADE publicados periodicamente?
◌

Sim

◌

Não

20. O curso de graduação que coordena passou por processo de reconhecimento
ou por renovação de reconhecimento pelo MEC?
◌

Não

◌

Sim, foi avaliado com nota 5

◌

Sim, foi avaliado com nota 4

◌

Sim, foi avaliado com nota 3

◌

Sim, foi avaliado com nota 2 ou 1

21. Quantos alunos estão em curso no momento?
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◌

500 a 1000

◌

400 a 499

◌

300 a 399

◌

200 a 299

◌

100 a 199

◌

50 a 99

◌

Menos de 50

22. Qual o percentual de evasão percebido durante o curso (relação entre
matriculados no 1 º semestre e formandos)?
◌

Até 10%

◌

De 11 a 20%

◌

De 21 a 30%

◌

De 31 a 40%

◌

De 41 a 50%

◌

Mais de 50%

23. Para continuar competitivo no mercado regional, foi necessário reajustar para
baixo os valores das mensalidades?
◌

Não

◌

Sim, em 10%

◌

Sim, entre 11 e 20%

◌

Sim, entre 21 e 30%

◌

Sim, entre 31 e 40%

◌

Sim, entre 41 e 50%

◌

Sim, mais de 50%

24. Regionalmente, a competitividade pelo seu curso se estabelece:
◌

Apenas com IES privada(s)

◌

Apenas com IES pública(s)

◌

Com IES pública(s) e privada(s)
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25. Considerando a demanda regional, como estaria em número de alunos o

seu

curso em relação às IES concorrentes?
◌

Não há concorrentes na região

◌

O curso que coordena tem o maior contingente de alunos

◌

O curso que coordena está entre os três maiores em contingente de alunos

◌

O curso que coordena está na média em contingente de alunos

◌

O curso que coordena está entre os três menores em contingente de alunos

26. O curso que coordena tem demanda total de vagas atendidas no processo
seletivo principal?
◌

Sim

◌

Não

27. Qual a relação candidato/vaga?
◌

1

◌

2

◌

3

◌

De 3 a 5

◌

De 6 a 10

◌

Mais de 10

28. Qual o percentual de vagas preenchidas?
◌

Entre 90% e 99%

◌

Entre 80% e 89%

◌

Entre 70% e 79%

◌

Entre 60% e 69%

◌

Entre 50% e 59%

◌

Menos de 50%

29. Se o seu curso não preenche totalmente as vagas no principal processo
seletivo, a que atribui este resultado? (Marcar mais de uma opção, se
necessário)
◌

Comunicação ineficiente com o mercado
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◌

Saturação da demanda regional

◌

Valor da mensalidade

◌

Localização

◌

Concorrência de cursos à distância

◌

Excesso de vagas ofertadas para o curso

◌

Outro

30. Como você percebe a capacidade de reação de sua IES frente a esta nova
ordem de competitividade no curso que coordena nos últimos anos?
◌

Conseguiu se estabelecer no cenário e mantém o número de alunos

◌

Conseguiu se estabelecer no cenário e cresceu o número de alunos

◌

Procura se estabelecer no cenário, mas perdeu número de alunos

31. Qual foi o crescimento observado?
◌

Até 10%

◌

De 11 a 20%

◌

De 21 a 30%

◌

De 31 a 40%

◌

De 41 a 50%

◌

Mais de 50%

32. Qual foi o percentual de perda de alunos observado?
◌

Até 10%

◌

De 11 a 20%

◌

De 21 a 30%

◌

De 31 a 40%

◌

De 41 a 50%

◌

Mais de 50%

33. Qual o número de cursos concorrentes que seu curso tem na região de
atuação?
◌

0

◌

1
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◌

2

◌

3

◌

4

◌

Mais de 5

34. É realizada alguma ação específica para que os alunos possam melhorar o
desempenho no ENADE?
◌

Sim

◌

Não

Nas próximas 3 questões deste formulário, responda utilizando a escala de 1 a
5, onde:
1 = nada importante;
2 = pouco importante;
3 = indiferente;
4 = importante; e
5 = muito importante.
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35 . Gradue os principais desafios a cumprir para fazer frente à concorrência:

1

2

3

4

5

Qualidade do curso

◌

◌

◌

◌

◌

Valor da mensalidade

◌

◌

◌

◌

◌

Titulação do corpo docente

◌

◌

◌

◌

◌

Infraestrutura

◌

◌

◌

◌

◌

Nota de reconhecimento do

◌

◌

◌

◌

◌

Notas do ENADE

◌

◌

◌

◌

◌

Proximidade de outras IES

◌

◌

◌

◌

◌

Cursos à distância

◌

◌

◌

◌

◌

Cursos presenciais de curta

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

curso

duração (tecnólogos ou
sequenciais)
Posicionamentos em rankings
(nacionais oi internacionais)
Ineficiência na abordagem do
mercado
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36 . Gradue, entre os itens abaixo, os motivos que incidiram sobre a sua
indicação/nomeação para a coordenação do curso:

1

2

3

4

5

Titulação e produção científica

◌

◌

◌

◌

◌

Habilidades administrativas e

◌

◌

◌

◌

◌

Tempo de atuação docente

◌

◌

◌

◌

◌

Conhecimento de mercado

◌

◌

◌

◌

◌

Eleição ou seleção

◌

◌

◌

◌

◌

gerenciais

37 . Gradue, entre os itens abaixo, os motivos que o levaram a assumir esta
atividade profissional:

1

2

3

4

5

Progressão na carreira

◌

◌

◌

◌

◌

Ganho salarial

◌

◌

◌

◌

◌

Desejo de desenvolver novos

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

projetos
Alto grau de envolvimento com
os interesses institucionais
Expectativa de implantação de
uma gestão diferenciada
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Nas últimas 4 questões deste formulário, responda utilizando a escala de 1 a 5,
onde:
1 = discordo totalmente;
2 = discordo parcialmente;
3 = não concordo nem discordo;
4 = concordo parcialmente
5 = concordo totalmente

38 . Sobre as Funções Políticas, o coordenador de curso deve ser:

1

2

3

4

5

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

O representante de seu curso

◌

◌

◌

◌

◌

Àquele que faz o marketing do

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

Um líder reconhecido na área de
conhecimento do curso
Um “animador” (estimulador,
proativo, congregativo,
participativo, articulador) de
professores e alunos.

curso (promotor permanente do
desenvolvimento e do
conhecimento do curso no
âmbito da IES e na sociedade)
Responsável pela vinculação do
Curso com os anseios e desejos
do mercado
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39 . Sobre as Funções Gerenciais, o coordenador de curso deve ser responsável
pelo (a):

1
Supervisão das instalações

2

3

4

5

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

físicas, laboratórios e
equipamentos do curso.
Indicação da aquisição de
livros, materiais especiais e
assinatura de periódicos
necessários ao
desenvolvimento do Curso.
Estímulo e controle da
frequência docente
Estímulo e controle da
frequência discente
Indicação da contratação de
docentes e, logicamente, pela
indicação da demissão deles
Adimplência contratual dos
alunos de seu Curso
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40 . Sobre as Funções Acadêmicas, o coordenador de curso deve ser responsável
pelo (a):

1
Elaboração e execução do

2

3

4

5

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

projeto pedagógico do curso
Desenvolvimento atrativo das
atividades escolares
Qualidade e pela regularidade
das avaliações desenvolvidas
em seu curso
Desenvolvimento das atividades
complementares em seu curso
Estímulo à iniciação científica e
de pesquisa entre professores e
alunos
Orientação e acompanhamento
dos monitores
Engajamento de professores e
alunos em programas e projetos
de extensão universitária
Estágios Obrigatórios e não
obrigatórios
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41. Sobre as Competências Institucionais, o coordenador de curso ser responsável
pelo (a):

1
Sucesso dos alunos de seu

2

3

4

5

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

curso no ENADE
Acompanhamento dos alunos
egressos do curso
Empregabilidade dos alunos do
curso
Busca de fontes alternativas de
recursos
Reconhecimento de seu Curso e
pela renovação periódica desse
processo por parte do MEC
Sucesso de seus alunos nos
Exames de Ordem, testes
profissionais e assemelhados.
Vínculo da regionalidade do seu
Curso
Fonte: Adaptado de Bassoli (2014).

