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Resumo 
 
Esta dissertação teve por objetivo geral averiguar como se dá o desenvolvimento de 
competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro 
Universitário Educa, em Minas Gerais. Realizou-se estudo de caso descritivo com 
análise de dados qualitativos e numéricos. Adotou-se como referência o modelo 
analítico de Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003). A pesquisa envolveu 21 
sujeitos de pesquisa, sendo 20 coordenadores de curso e um diretor. A coleta de 
dados foi realizada por meio de questionário eletrônico, entrevista semiestruturada e 
análise de documentos. Os dados qualitativos foram submetidos à análise de 
conteúdo, com determinação de categorias a priori e a posteriori. Os dados 
quantitativos apurados na pesquisa foram tratados por meio de estatística descritiva 
com utilização do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Os resultados 
da pesquisa indicaram que se trata de instituição de grande porte e com tradição no 
campo do ensino. A referida IES é detentora de adequada infraestrutura, que 
suporta a oferta de vasta gama de cursos em diferentes áreas do saber, em distintos 
níveis de formação. A instituição oferta cursos por várias modalidades, inclusive a 
distância. O modelo de gestão envolve uma lógica de articulação que privilegia a 
avaliação de desempenho como alternativa para estimular a performance. 
Predomina uma cultura orientada para a obtenção de resultados. Nesse sentido, a 
IES tem uma robusta política de recompensas com componente de remuneração 
variável. A pesquisa mostrou que a dinâmica de trabalho envolve funções relacionais 
e de gestão. Verificou-se que o desenvolvimento de competências abrange diversas 
iniciativas por parte da instituição e dos próprios coordenadores. Têm sido utilizadas 
alternativas tradicionais, como participação em cursos, palestras, eventos e 
experiência profissional. Embora o Centro Universitário Educa tenha envidado 
esforços, a pesquisa mostrou que ainda há espaços para melhoria no processo de 
desenvolvimento de competências gerenciais dos coordenadores de curso, que 
desempenham papel essencial na dinâmica institucional 
 
Palavras-chave: Competências gerenciais. Centro Universitário. Ensino Superior. 
Coordenador de Curso. IES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The general objective of this dissertation was to investigate how the development of 
managerial competencies required by Course Coordinators in the Centro 
Universitário Educa, in Minas Gerais, takes place. A descriptive case study was 
carried out with analysis of qualitative and numerical data. Adopt yourself as a 
reference to the analytical model of Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003). 
A research involved 21 research subjects, twenty Course Coordinators and one 
Director. Data collection was performed using an electronic resource, semi-structured 
interviews and document analysis. Qualitative data were prepared for Content 
Analysis with determination of categories a priori and a posteriori. The quantitative 
data obtained in the research were treated using descriptive statistics using the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The research results indicate 
that it is a large institution with a tradition in the field of education. A special HEI has 
an adequate infrastructure that supports the offer of a wide range of courses in 
different areas of the saber, at different levels of training. The institution offers 
courses in various modalities, including distance learning. The management model 
involves an articulation logic that favors performance evaluation as an alternative to 
stimulate performance. A culture oriented towards obtaining results prevails. In this 
sense, IES has a robust rewards policy with a variable remuneration component. The 
research showed that the work dynamics involves relational and management 
functions. It was found that the development of competencies involves initiatives by 
the institution and the Coordinators themselves. Traditional alternatives have been 
used, such as participation in courses, lectures, events and professional experience. 
Although the Educa University Center has made efforts, research that still has room 
for improvement in the process of developing managerial competencies of Course 
Coordinators who play an essential role in institutional dynamics 
 
Keywords: Management Competencies. University Center. College Education. 
Course Coordinator. HEI. 
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1 Introdução  

 

O cenário da educação superior, no país, tem sido afetado por intensas mudanças.  

No âmbito das instituições de ensino privadas, a redução da demanda e a 

necessidade de ofertar educação de qualidade têm estimulado a adoção de 

estratégias de gestão diferenciadas.  

 

Na sociedade do conhecimento e motivadas pelas tendências da Quarta Revolução 

Industrial, organizações de distintos setores têm envidado esforços para fomentar o 

alinhamento entre interesses institucionais e esforços individuais. Nesse prisma, as 

pessoas passam a ser vistas como agentes estratégicos cujas ações podem afetar 

diretamente o resultado do negócio. 

 

Mantendo o foco nesse alinhamento, a abordagem da competência surgiu como 

alternativa teórica e prática, estimulando debates profícuos acerca da relação entre 

indivíduos e organizações. Esse enfoque destaca possibilidades de elevar os 

resultados e a performance organizacionais por meio do desenvolvimento das 

pessoas e da aplicação de seu potencial a favor do empreendimento. 

 

Trata-se de um repertório teórico-conceitual adequado e necessário para a análise 

das possibilidades de geração de valor para as organizações e para as pessoas, 

sobretudo na Era do Conhecimento, marcada por sucessivas e intensas 

transformações que, há tempos, já haviam sido sinalizadas por autores como 

Crawford (1994). Deve-se levar em conta a emergência de significativos avanços e 

desafios em diferentes áreas, como Robótica, inteligência artificial (IA), big data e 

internet das coisas (IoT), entre outras. Estudiosos como Harari (2018) e Schwab 

(2016) têm, na contemporaneidade, enfatizado a necessidade de um novo olhar sobre 

as mudanças em curso. Estas, na visão dos referidos autores, têm modificado as 

estruturas e funções nas organizações. Portanto, o quadro que se desenha demanda 

constantes reflexões acerca das possibilidades de estimular o potencial humano com 

foco na geração de resultados esperados pelas organizações. 

 

Nessa direção, entende-se que a abordagem da competência contribui para a análise 

das configurações e dinâmicas inerentes às instituições de ensino superior (IES). 
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Essas instituições operam em um quadro de sucessivas transformações (Barbosa, 

Mendonça & Cassundé, 2016). O aumento de vagas e a ampliação de acesso ao 

ensino superior foram proporcionados por ações do governo federal, entre as quais o 

Programa Universidade para todos (PROUNI) e o Financiamento Estudantil (FIES), 

que geraram consideráveis impactos.  

 

Deve-se levar em conta que, nos últimos anos, a redução de incentivos acabou por 

afetar drasticamente as IES. A crise econômica que se instalou trouxe como 

consequência a inevitável e drástica redução da demanda, gerando dificuldades de 

ordem econômica que inviabilizaram diversas instituições. Em face do acirramento da 

concorrência, mais atenção passou a ser dispensada à sustentabilidade institucional e 

à efetiva contribuição de seus membros para a operacionalização das diretrizes 

estabelecidas.  

 

A abordagem da competência, ao colocar as pessoas no centro do processo de 

geração de valor para o negócio, sinaliza a contribuição decisiva dos gestores para a 

consecução dos resultados. Nas IES, a equipe de coordenadores de cursos 

desempenha papel fundamental na gestão dos cursos ofertados. Esses 

coordenadores, ante os inúmeros desafios, necessitam de múltiplas competências 

gerenciais para desempenharem com êxito as atividades que lhes são confiadas. 

Faz-se necessário considerar que a função gerencial envolve tensões e 

contradições que exercem pressão sobre os indivíduos e que, portanto, há 

necessidade de desenvolver distintas competências (Obata, Mocrosky & Kalinke, 

2018).  

 

O repertório teórico-conceitual das competências envolve linhas interpretativas 

distintas e níveis de análise diferenciados. Ora se pode analisar a construção de 

competências organizacionais, ora as competências individuais. No âmbito das 

competências individuais, Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003) elaboraram 

um modelo conceitual que há tempos tem sido aplicado em diversos estudos e 

possibilitado adequada leitura das competências gerenciais requeridas, dos papéis e 

modelos de referência que orientam o curso das ações nas organizações.  
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Nesta dissertação, o referido modelo foi aplicado para a análise do objeto de estudo 

na medida em que os professores-gestores que atuam como coordenadores de 

curso desempenham função gerencial determinante na manutenção dos cursos e, 

por consequência, da própria IES. 

 

A pesquisa realizada partiu da seguinte questão geradora: como se dá o 

desenvolvimento das competências gerenciais requeridas de coordenadores 

de curso em uma IES privada? 

 

A partir dessa indagação, foram definidos os objetivos geral e específicos, a seguir. 

 

1.1 Objetivo geral  

 

Averiguar como se dá o desenvolvimento de competências gerenciais requeridas de 

coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em Minas Gerais. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever o Centro Universitário Educa. 

b) Caracterizar a figura do coordenador de curso. 

c) Identificar as competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso 

e as iniciativas relacionadas ao seu desenvolvimento. 

 

A escolha da referida IES tem como fundamento sua representatividade no cenário 

educacional brasileiro. Trata-se de uma instituição de grande porte e com vasta 

capilaridade. A referida IES, por razões de confidencialidade, teve sua identidade 

preservada e, nesta dissertação, foi denominada Centro Universitário Educa. Essa 

IES oferta vasta gama de cursos, em distintos níveis de formação e por diferentes 

modalidades de ensino.  

  

Realizou-se estudo de caso descritivo pela vertente qualitativa de pesquisa (Collis & 

Hussey, 2005). O processo investigativo envolveu, no total, 21 sujeitos de pesquisa, 

sendo 20 coordenadores de curso e o diretor geral. Os dados foram coletados por 
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meio da aplicação de questionário eletrônico, realização de entrevistas e análise de 

registros institucionais, como site e PDI. O questionário eletrônico foi enviado aos 

respondentes via plataforma Google docs. As entrevistas foram realizadas a partir 

de um roteiro semiestruturado, contendo questões fechadas e abertas. Foram 

obtidos 20 questionários devidamente preenchidos. Na pesquisa foram realizadas 10 

entrevistas que tiveram duração média de 30 minutos e cujo conteúdo foi gravado 

com o devido consentimento dos entrevistados. Posteriormente, procedeu-se à 

transcrição do conteúdo apurado. O tratamento de dados envolveu a utilização do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para a determinação de medidas 

descritivas, a saber: mediana e moda. Os dados qualitativos foram submetidos à 

análise de conteúdo, conforme procedimentos descritos por Bardin (2011). 

 

Diversas razões podem ser indicadas para justificar a realização do estudo. A 

primeira delas é de natureza acadêmica. Deve-se levar em conta a necessidade de 

realizar estudos sobre as competências do professor-gestor, conforme sugeriram 

Barbosa et al. (2016). Nesse sentido, identificou-se um gap no que se refere à 

realização de estudos sobre o tema considerado. Busca realizada na biblioteca 

eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL, http://www.spell.org.br/) 

confirmou escassez de trabalhos como o enfoque proposto, sinalizando a relevância 

de estudos nessa linha. Portanto, a pesquisa pode contribuir para a área de estudos. 

 

Uma segunda razão diz respeito à aplicabilidade da pesquisa no Centro Universitário 

Educa. Deve-se considerar que o autor da pesquisa atua como gestor na referida 

IES e que, portanto, pode apresentar os resultados obtidos como subsídio para 

possíveis reflexões e intervenções no contexto da instituição. 

 

A terceira razão relaciona-se ao processo de formação do autor desta dissertação. O 

planejamento, a operacionalização e a análise da pesquisa possibilitaram o 

desenvolvimento do pesquisador, estimulando seu amadurecimento intelectual e o 

desenvolvimento de habilidades essenciais.  

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada gestão em 

organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações, do 

curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 
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(FPL). Ela integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento 

Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em 

Administração da FPL e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

 

Quanto à estrutura, este estudo contempla cinco capítulos. Esta introdução é o 

primeiro deles e discorre acerca da questão geradora da pesquisa, dos seus 

objetivos e justificativas. O segundo capítulo refere-se ao referencial teórico que 

fundamentou a pesquisa. Foram resgatados aspectos centrais da abordagem da 

competência, em diferentes níveis analíticos, e da educação superior no país. O 

terceiro capítulo apresenta a caracterização do estudo e os procedimentos 

metodológicos que nortearam a investigação. O quarto capítulo contempla a análise 

dos resultados obtidos. Finalmente, o quinto capítulo expões as considerações finais 

e as recomendações gerenciais. Seguem-se referências e apêndices. 
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2 Competências Gerenciais e Educação Superior 

 

Este capítulo expõe o referencial teórico que fundamentou a realização da pesquisa.  

A partir do objetivo geral - averiguar como se dá o desenvolvimento de 

competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro 

Universitário Educa, em Minas Gerais -, foram identificadas, na literatura, 

contribuições de diversos autores, que sustentam o debate sobre o tema abordado.  

 

Em sintonia com esse objetivo, o referencial teórico discorre, inicialmente, sobre a 

abordagem da competência e, na sequência, acerca da educação superior no país. 

  

2.1 Abordagem da competência 

 

A abordagem da competência tem sua origem no campo da gestão estratégica e 

considera os recursos intangíveis, como fontes potenciais para geração de valor. 

Nesse sentido, o potencial humano é visto como algo valioso e essencial para a 

consecução dos resultados organizacionais (Fleury & Fleury, 2001; Ruas, 2005). O 

enfoque das competências estimulou debates na comunidade acadêmica e nos 

ciclos empresariais (Zanella, Antonelli & Bortoluzzi, 2017; Zwierewicz; Cruz & 

Garrote, 2018).  

 

As intensas mudanças no mundo do trabalho e na esfera da produção, verificadas 

nas últimas décadas, estimularam discussões acerca das competências, tendo em 

vista a necessidade de ajustar custos e promover movimentos de reestruturação.  

 

Diante das transformações na organização do trabalho e da aplicação das novas 

tecnologias, as limitações do modelo taylorista-fordista de produção tornaram-se 

evidentes. Nesse sentido, em sintonia com as transformações, as organizações 

buscaram novos perfis de trabalhadores (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001).  

 

O debate sobre competências despertou interesse ao enfatizar a relação entre 

diretrizes organizacionais e ações realizadas nos diversos níveis da estrutura (Fleury 

& Fleury, 2001). Dessa forma, entende-se que há circularidade entre a definição das 
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estratégias em nível macro e a contribuição dos indivíduos alocados nas diversas 

áreas e setores da organização (Lima, Barbosa & Cintra, 2015).  

 

O debate sobre competências envolve níveis analíticos distintos. A visão baseada 

em recursos (VBR) fundamenta a discussão sobre competências no nível coletivo 

(Lima, 2013). A ênfase recai sobre as possiblidades de construção das chamadas 

competências organizacionais por meio de processos de aprendizagem 

organizacional que envolvem as diversas áreas (Bitencourt, 2004; Hamel & 

Prahalad, 1995; Le Boterf, 2003; Retour, Picq, Defélix & Ruas, 2011; Ruas, 2005; 

Zarifian, 2001; 2003).  

 

Tradicionalmente, a área de recursos humanos (ARH) tem sido considerada 

responsável pela condução dos processos relacionados à construção de 

competências nas organizações (Carbone, Brandão, Leite & Vilhena, 2009; Fischer, 

Dutra, Nakata & Ruas, 2008; Fleury & Lacombe, 2003). Autores como Ulrich (1998), 

Ulrich, Allen, Brockbank, Younger e Nyman (2011) e Dutra (2004) informam que a 

questão da competência extrapola os limites da ARH e passa a ser um assunto 

essencial que deve ser discutido por todos os setores. O esforço conjugado 

realizado pelos diversos departamentos da organização origina configurações e 

práticas distintas nos mais variados setores produtivos. Entretanto, Kochanski (1998) 

já admitia a inexistência de um modelo de gestão único na medida em que as 

organizações podem ser vistas como processos e fluxos de transformação (Morgan, 

1996). Na contemporaneidade, frente às tendências da Quarta Revolução Industrial 

e da intensa transformação gerada pelas novas tecnologias, conforme Harari (2018) 

e Schwab (2016), o debate sobre competências ganha relevância. 

 

Conforme foi mencionado, a abordagem da competência também envolve 

discussões no nível individual. Trata-se de enfoque mais frequente na literatura, que 

congrega distintas correntes interpretativas. Em sintonia com o objetivo geral desta 

pesquisa, que é averiguar como se dá o desenvolvimento de competências 

gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em 

Minas Gerais, a ênfase recai sobre o nível individual, mais especificamente sobre as 

competências gerenciais. 
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2.1.1 Competências individuais e gerenciais 

 

As transformações no mundo do trabalho foram bem caracterizadas por autores 

como Zarifian (2001) e Le Boterf (2003). Ao se referirem às duas últimas décadas do 

século passado, consideraram as drásticas mudanças no âmbito produtivo das 

organizações. Nessa direção, Zarifian (2001) sugere três aspectos que sinalizaram 

as mutações em curso: evento, comunicação e serviços. Na ótica do referido autor, 

evento representa uma ocorrência inesperada que pode comprometer a realização 

de determinado trabalho. A comunicação é vista de forma mais ampla como um 

esforço de aproximação e diálogo que promove uma visão compartilhada das 

ocorrências na organização. A lógica de serviços destaca a relevância do “cliente 

interno” e sugere integração entre os diversos setores.  

 

Essas mutações estimularam a emergência do modelo da competência, que procura 

ir além dos referenciais tayloristas-fordistas e oferecer alternativas capazes de 

favorecer a equalização de interesses organizacionais e individuais. A noção da 

competência sugere dinamismo e agilidade na resolução das ocorrências. Dessa 

forma, se contrapõe à noção de cargo, sem, contudo, refutá-la. Enquanto o cargo é 

visto como conjunto de funções quase estáticas, a noção da competência tem como 

referência as entregas e resultados efetivos gerados pelo trabalhador (Barbosa, 

2007; Ruas, 2005).  

 

Os estudos sobre competências no plano individual tiveram origem na década de 

1970, a partir dos trabalhos realizados por McClelland (1973) e, posteriormente, por 

Boyatzis (1982) e Spencer & Spencer (1993). 

 

Luz (2001) considera que o debate sobre competências é multifacetado e contempla 

correntes teóricas distintas. A escola francesa adota uma perspectiva construtivista e 

destaca a conjugação de ação, trabalho e educação. Le Boterf (2003) e Zarifian 

(2001) são expoentes dessa corrente. A linha inglesa, por outro lado, orienta-se por 

um viés funcionalista e trata de aspectos que afetam a performance e o resultado do 

trabalho. 

 



20 
 

A Tabela 1 mostra diferentes perspectivas relacionadas ao conceito de competência. 

Embora tenha sido elaborada há tempos, torna-se uma referência importante por 

congregar enfoques que, inclusive na contemporaneidade, marcam o debate sobre o 

tema. 

 

Tabela 1 

Conceitos de competência 

Autor Conceito 

Boyatizis 
(1982, p. 23) 

“Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza humana. São 
comportamentos observáveis, que determinam, em grande parte, o retorno da 
organização”. 

Boog (1991, p. 16) “Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, 
fazer determinada coisa: significa capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade”. 

Spencer e Spencer 
(1993, p. 9) 

“A competência refere-se à característica intrínseca ao indivíduo, que influencia e 
serve de referencial para seu desempenho no ambiente de trabalho”. 

Sparrow e 
Bognanno 
(1994, p. 3) 

“Competências representam atitudes identificadas como relevantes para a 
obtenção de alto desempenho em um trabalho específico ao longo de uma carreira 
profissional ou no contexto de uma estratégia corporativa”. 

Moscovici 
(1994, p. 26) 

“O desenvolvimento de competências compreende os aspectos intelectuais inatos e 
adquiridos, conhecimentos, capacidades, experiência, maturidade. Uma pessoa 
competente executa ações adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área de 
atividade”. 

Cravino 
(1994, p. 161) 

“As competências se definem mediante padrões de comportamentos e estes, por 
sua vez, são causa de resultados. É um fator fundamental para o desempenho”.  

Parry 
(1996, p. 48) 

“Um agrupamento de conhecimento, habilidades e atitudes correlacionadas, que 
afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o 
desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos e que 
pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento”. 

Sandberg 
(1996, p. 411) 

“A noção de competência é construída a partir do significado do trabalho. 
Portanto, não implica exclusivamente a aquisição de atributos”. 

Bruce(1996, p. 6) “Competência é o resultado final da aprendizagem”. 

Le Boterf 
(1994, p. 267) 

“Competência é assumir responsabilidade frente às situações de trabalho 
complexas, buscando lidar com ventos inéditos, surpreendentes, de natureza 
singular”. 

Magalhães et 
al.(1997, p. 114) 

“Conjunto de conhecimento, habilidades e experiências que credenciam um 
profissional a exercer determinada função”. 

Perrenoud 
(1998, p. 1) 

“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobilizam por 
meio do saber baseado no senso comum do saber a partir de experiências”. 

Durand 
(1998, p. 3) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes interdependentes e 
necessárias à consecução de determinado propósito”. 

Hase et al. 
(1998, p. 3) 

“Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos e atitudes 
das pessoas ou das organizações no desempenho de suas funções [...]. A 
competência é observável e pode ser mensurada por meio de padrões”. 

Dutra et al. 
(1998, p. 3) 

“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e 
organizacionais da empresa se traduzindo pelo mapeamento do resultado 
esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias para o seu atingimento (input)”. 

Continua 
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Tabela 1 

Conceitos de competência - conclui 

Autor Conceito 

Ruas 
(1999, p. 10) 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação acontecimentos, 
habilidades e formas de atuar (recursos de competências) a fim de atingir/superar 
desempenhos configurados na missão da empresa e da área”. 

Fleury e Fleury 
(2001, p. 21) 

 

“Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 
integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor 
econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

Hipólito 
(2002, p. 7) 

“O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e transferência de 
conhecimentos e capacidades em estoque, deve adicionar valor ao negócio, 
estimular um contínuo questionamento do trabalho e aquisição de 
responsabilidades por parte dos profissionais e agregar valor em duas 
dimensões: valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo”. 

Davis 
(2000, p.1,15) 

“As competências descrevem de forma holística a aplicação de habilidades, 
conhecimentos, habilidades de comunicação no ambiente de trabalho [...] São 
essenciais para uma participação mais efetiva e para incrementar padrões 
competitivos. Focaliza-se na capacitação e aplicação de conhecimentos e 
habilidades de forma integrada no ambiente de trabalho”. 

Zarifian 
(2001, p. 66) 

“A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-
fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. 
Ela é constatada quando de sua utilização em situação profissional a partir da 
qual é passível de avaliação. Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, 
validá-la e fazê-la evoluir”. 

Becker et al. 
(2001, p. 156) 

“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou 
características de personalidade que influenciam diretamente o desempenho das 
pessoas”.  

Fonte: Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 
aprendizagem organizacional. (320 f.). Tese (Doutorado em Administração) - Escola de 
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (p. 27). 

 

As competências gerenciais inserem-se no nível individual do debate. Trata-se de 

uma categoria discutida por diversos autores (Alles, 2002; Boyatziz, 1982; 

Gramigna, 2002; Le Boterf, 2003; Leboyer, 1997; Katz, 1955; Mintzberg, 2004; 

Quinn et al., 2003; Zarifian, 2001, entre outros.  

 

Na década de 1980, Richard Boyatzis contribuiu para a discussão sobre 

competências gerenciais. O referido autor ganhou visibilidade no tema a partir da 

publicação da obra intitulada “The competente manager: a model for effective 

performance”, na qual considerou 21 competências (organizadas em seis 

dimensões), as quais deveriam compor o perfil ideal de um gestor: orientação 

eficiente; produtividade; diagnóstico e uso de conceitos; e preocupação com 

impactos (dimensão metas e gestão pela ação); autoconfiança; uso de 

apresentações orais; pensamento lógico; conceitualização (dimensão liderança); uso 

de poder socializado; otimismo; gestão de grupo; autoavaliação e senso crítico 
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(dimensão recursos humanos); desenvolvimento de outras pessoas; uso de poder 

unilateral; espontaneidade (dimensão direção dos subordinados); autocontrole; 

objetividade perceptual; adaptabilidade; preocupação com relacionamentos 

próximos (dimensão foco em outros clusters); memória; e conhecimento 

especializado (dimensão conhecimento especializado) (Brito, Paiva & Leone, 2012) 

 

Quinn et al. (2003) elaboraram um modelo analítico que leva em conta diversos 

papéis e modelos de referência. Esse modelo sugere modelos antagônicos, a saber: 

modelo das relações humanas versus modelos de metas racionais e modelos de 

sistemas abertos versus modelo de processos internos. A Tabela 2 indica as 

características dos quatro modelos mencionados. 

 

Tabela 2 

Características dos quatro modelos gerenciais 

 Metas racionais Processos 
internos 

Relações 
humanas 

Sistemas abertos 

Critérios de 
eficácia 

Produtividade, 
lucro 

Estabilidade, 
continuidade 

Compromisso, 
coesão, moral 

Adaptabilidade, 
apoio externo 

Teoria 
referente a 
meios e fins 

Uma direção 
clara leva a 
resultados 
produtivos 

Rotinização leva à 
estabilidade 

Envolvimento 
resulta em 

compromisso 

Adaptação e 
inovação contínuas 
levam à aquisição e 

manutenção de 
recursos externos 

Ênfase Explicitação de 
metas, análise 

racional e 
tomadas de 
iniciativas 

Definição de 
responsabilidades, 

mensuração, 
documentação 

Participação, 
resolução de 

conflitos e criação 
de consenso 

Adaptação política, 
resolução criativa de 
problemas, inovação 
e gerenciamento da 

mudança 

Atmosfera Econômico-
racional: “lucro 

líquido” 

Hierárquico Orientado a 
equipes 

Inovadora flexível 

Papel do 
gerente 

Diretor e produtor Monitor e 
coordenador 

Mentor e 
facilitador 

Inovador e 
negociador/ 
mediador 

Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais: 
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 25). 

 

A Figura 1 mostra os diversos componentes do referido modelo.  
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Figura 1 
As competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos.  
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais: 
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 17).  

 

A Tabela 3 mostra os diferentes papéis e suas respectivas competências.  
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Tabela 3 

Papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave 

Papel de MENTOR 
O mentor dedica-se ao desenvolvimento das pessoas, visualizando-as como recursos valiosos a 
serem aprimorados e aplicados. Competências: 

1. Compreensão de si mesmo e dos outros 
2. Comunicação eficaz 
3. Desenvolvimento dos empregados  

Papel de FACILITADOR 
O facilitador é orientado a processos e fomenta os esforços coletivos, a coesão da equipe e 
administra conflitos. Competências: 

1. Construção de equipes 
2. Uso do processo decisório participativo 
3. Administração de conflitos 

Papel de MONITOR 
O monitor atua como analista, verificando o alinhamento entre as pessoas, as regras e as metas. 

Competências: 
1. Monitoramento do desempenho individual 
2. Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 
3. Análise de informações com pensamento crítico 

Papel de COORDENADOR 
O coordenador desempenha funções diversas relacionadas à organização, articulação da equipe, 
superação de impasses e logística. Competências: 

1. Gerenciamento de projetos 
2. Planejamento do trabalho 
3. Gerenciamento multidisciplinar 

Papel de DIRETOR 
O papel de diretor é visualizado como um deflagrador que define problemas, seleciona alternativas, 
estabelece objetivos, define tarefas, regras e políticas e fornece instruções. Esse papel vincula-se a 
processos como planejamento e delimitação de metas. Competências: 

Desenvolvimento e comunicação de uma visão 
1. Estabelecimento de metas e objetivos 
2. Planejamento e organização 

Papel de PRODUTOR 
O produtor orienta-se a tarefas e à realização do trabalho com elevado grau de interesse, motivação 
e energia. A característica marcante desse papel é a produtividade pessoal. Competências: 

1. Trabalho produtivo 
2. Fomento de um ambiente de trabalho produtivo 
3. Gerenciamento do tempo e do estresse 

Papel de INOVADOR 
O inovador favorece a adaptação e a mudança, tendo como referência as transformações do 
ambiente, identifica tendências e tolera incertezas e riscos. Competências: 

1. Convívio com a mudança 
2. Pensamento criativo 
3. Gerenciamento de mudança 

Papel de NEGOCIADOR 
O negociador preocupa-se com sustentação da legitimidade exterior e obtenção de recursos 
externos. Competências: 

1. Construção e manutenção de uma base de poder 
2. Negociação de acordos e compromissos 
3. Apresentação de ideias 

Fonte: adaptado de Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). 
Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 25). 
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Nenhum dos modelos de referência pode ser considerado de forma absoluta e 

excludente. Os autores, ao admitirem a complexidade inerente ao âmbito 

organizacional, sugerem a necessidade de equilíbrio entre as várias alternativas. 

Eles consideram diferentes papéis, a saber: a) o modelo das metas racionais 

contempla os papéis de diretor e produtor; b) o modelo de processos internos abarca 

os papéis de monitor e coordenador; c) o modelo das relações humanas abrange os 

papéis de facilitador e de mentor; d) o modelo de sistemas abertos considera os 

papéis de inovador e negociador.  

 

Quinn et al. (2003) acreditam que são quatro os papéis eficazes típicos, os quais 

podem ser visibilizados na Figura 2:  

 

 
Figura 2 
Os quatro perfis gerenciais eficazes. 
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais: 
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 379). 

 

A Figura 3 mostra quatro perfis classificados como ineficazes. 
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Figura 3 
Os quatro perfis gerenciais ineficazes. 
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais: 
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 378). 

 

O desenvolvimento de competências envolve processos de aprendizagem em 

diversos níveis da organização (Bitencourt, 2005; Oderich, 2005; Silva, 2019). Nesse 

sentido, estudos com foco em competências devem considerar a influência de 

fatores intrínsecos à organização, como a cultura organizacional. Sobre o assunto, 

diversos autores reconheceram a influência dessa variável (Bitencourt, 2004; Le 

Boterf, 2003; Lima, 2013; Lima et al., 2015; Sant’Anna, 2002; Zarifian, 2001).  

 

Em sintonia com o objetivo geral desta dissertação, que é averiguar como se dá o 

desenvolvimento de competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso 

no Centro Universitário Educa, em Minas Gerais, na próxima seção serão 

resgatados aspectos que marcam o histórico da educação superior no país. 
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2.2 Educação superior no país: breves apontamentos 

 

A trajetória da educação superior no país foi caracterizada por um longo e complexo 

processo de desenvolvimento. Diversos fatores contextuais e de natureza histórica 

determinaram sua evolução.  

 

Conforme Martins (2002):  

 

As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 1808, 
com a chegada da família real portuguesa ao país. [...] Até a Proclamação da 
República, em 1889, o ensino superior desenvolveu-se muito lentamente, 
seguia o modelo de formação dos profissionais liberais em faculdades isoladas 
e visava assegurar um diploma profissional com direito a ocupar postos 
privilegiados em um mercado de trabalho restrito, além de garantir prestígio 
social. [...] Com a independência política em 1822 não houve mudança no 
formato do sistema de ensino, nem sua ampliação ou diversificação [...] e 
depois de 1850 observou-se uma discreta expansão do número de instituições 
educacionais com consolidação de alguns centros científicos [...]. A ampliação 
do ensino superior [...] era contida pela capacidade de investimentos do 
governo central e dependia de sua vontade política (Martins, 2002, p. 4). 

 

Martins (2002, p. 4) esclarece que: “a iniciativa privada criou seus próprios 

estabelecimentos de ensino superior graças à possibilidade legal disciplinada pela 

Constituição da República (1891)”. 

 

Martins (2002) assinala os seguintes acontecimentos: 

 

a) Após o debate dos anos 1920 em torno da criação de uma universidade para 

o Brasil, o governo provisório de Getúlio Vargas, tendo instituído o Ministério 

da Educação e Saúde em 1930, promoveu ampla reforma educacional;  

b) é possível identificar, nas estatísticas oficiais referentes aos estabelecimentos 

de ensino superior privados no país e às suas matrículas, dois períodos 

claramente distintos: o primeiro, compreendido entre 1933 e 1965; o segundo, 

de 1965 a 1980. 

c) no ano de 1960, os estudantes universitários somavam 226.218; no setor 

privado, encontravam-se 93.968. 
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Sampaio (1998 p. 1) informa que, “a partir de 1980, movimentos estruturais 

importantes começam a ser desencadeados no setor privado do ensino superior no 

Brasil. Essas mudanças, em razão da dimensão do setor, atingiram a configuração 

do sistema do ensino superior no país”.  

 

O ensino superior brasileiro emergiu tendo como base um campo acadêmico 

complexo e heterogêneo (Neves & Martins, 2016). O setor público abrange 

instituições públicas federais, estaduais e municipais gratuitas e mantidas pelos 

respectivos poderes; o segmento privado é formado por IES de diferentes tipos, tais 

como confessionais, comunitárias, filantrópicas (sem fins lucrativos) e particulares 

(Sampaio, 2011). 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior (2017) realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), das 2.448 

IES existentes no Brasil 88% (n=2152) são instituições privadas e 12% (n=296) são 

públicas (Figura 4). 
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Figura 4 
Número de IES de acordo com o status administrativo. 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. INEP. (2017). Censo 
da Educação Superior: notas estatísticas 2017. Brasília: Diretoria de Estatísticas Educacionais. 
Recuperado de: http://download.inep.gov.br/ educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/ 
censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf. 

 

A Figura 5 mostra o número de IES de acordo com a organização acadêmica. 
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Figura 5 
Número de IES de acordo com a organização acadêmica. 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. INEP. (2017). Censo 
da Educação Superior: notas estatísticas 2017. Brasília: Diretoria de Estatísticas Educacionais. 
Recuperado de: http://download.inep.gov.br/ educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/ 
censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf. 
 

A Figura 5 mostra que, quanto à organização acadêmica (Decreto nº 3.860, de 9 de 

julho de 2001, art. 7º), 199 (8%) são universidades, 189 (5,6%) são centros 

universitários e 2.020 (84,7%) são faculdades. As 40 (1,7%) instituições restantes 

caracterizam-se por serem institutos federais e centros federais de educação 

tecnológica (INEP, 2017).  

 

A Figura 6 apresenta o número de faculdades por status administrativo. 
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Figura 6 
Número de faculdades de acordo com o status administrativo. 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. INEP. (2017). Censo 
da Educação Superior: notas estatísticas 2017. Brasília: Diretoria de Estatísticas Educacionais. 
Recuperado de: http://download.inep.gov.br/ educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/ 
censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf. 

 

No período de 2006 e 2016 houve aumento de 66% no número de matrículas. Entre 

2015 e 2016, a rede privada teve variação negativa de 0,2% (INEP, 2017).  

 

O cenário das IES privadas tem sido marcado por adversidades, como: 

competitividade, profundas mudanças tecnológicas, inadimplência, evasão, 

retenção, demanda de novos alunos e cumprimento das exigências governamentais. 

 

Meyer Jr., Pacucci e Mangolin (2012) afirmam que a visão tradicional da escola 

como espaço pedagógico e de formação levou os gestores a desenvolverem um 

processo de gestão escolar conservador. Esse processo tem sido alterado no 

sentido de conjugar necessidade do uso de ferramentas de gestão e a necessidade 

de unir os interesses discentes e pedagógicos. Sampaio (2011), Meyer e Lopes 

(2008) ressaltam a relevância da inovação e de modelos de gestão sistêmicos.  

 

Este capítulo apresentou a fundamentação teórica da pesquisa, que tem como 

objetivo geral averiguar como se dá o desenvolvimento de competências gerenciais 

requeridas de coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em Minas 

Gerais. O próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos da pesquisa. A partir do 

objetivo geral - averiguar como se dá o desenvolvimento de competências gerenciais 

requeridas de coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em Minas 

Gerais -, foi estabelecido um encaminhamento investigativo alinhado aos contornos 

do objeto de estudo. 

 

O presente capítulo contempla a caracterização da pesquisa e a descrição da 

unidade de análise e dos procedimentos que foram aplicados nas fases de coleta, 

tratamento e análise de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, tendo sido empregado o 

método denominado estudo de caso (Yin, 2010).  

 

Conforme Collis e Hussey (2005) e Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa 

descritiva envolve a caracterização do fenômeno investigado, por meio de diferentes 

ações, tais como: observação, registro e análise. Nesse tipo de investigação, 

contudo, o pesquisador não altera ou manipula os fenômenos estudados. 

 

Na pesquisa foram apurados dados de natureza qualitativa e quantitativa. Na ótica 

de Collis e Hussey (2005), eles são complementares e, em estudos de casos, 

enriquecem a compreensão acerca do objeto investigado. Na pesquisa realizada, 

adotou-se essa perspectiva, admitindo-se que esses dados contribuem para a 

consistência do estudo.   

 

3.2 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa 

 

A unidade de análise desta pesquisa foi o Centro Universitário Educa, em Minas 

Gerais. A escolha da instituição se deve a critérios distintos. O primeiro deles diz 

respeito à representatividade da IES no cenário educacional brasileiro. Deve-se 

considerar que se trata de instituição de grande porte, com ampla capilaridade no 
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território nacional e expressiva reputação no campo educacional. A instituição oferta 

ampla gama de cursos em distintos níveis de formação e por diferentes modalidades 

de ensino. A conveniência foi o segundo critério que orientou a escolha da IES. O 

pesquisador faz parte do corpo de dirigentes da instituição e, nela, identificou o locus 

adequado para a realização do estudo. Por razões de sigilo, sua identidade foi 

preservada, tendo sido, nesta dissertação, denominada Centro Universitário Educa. 

 

A coleta de dados envolveu, no total, o inquérito de 21 pesquisados. Foram obtidos 

20 questionários e 10 entrevistas. Faz-se necessário esclarecer que, entre os 

coordenadores de curso que responderam ao questionário, nove foram selecionados 

para participar das entrevistas. 

 

3.3 Coleta de dados 

  

A coleta de dados envolveu sujeitos de pesquisa alocados em três unidades do 

Centro Universitário EDUCA, localizados em determinado município do estado de 

Minas Gerais. 

 

A obtenção de dados primários foi realizada com a aplicação de questionário 

eletrônico e entrevistas semiestruturadas. O questionário, disponível no Apêndice E, 

foi aplicado em versão eletrônica, tendo sido empregada estrutura adaptada de Silva 

(2009), que, por sua vez, derivou do modelo analítico de Quinn et al. (2003).  

 

A estrutura do questionário envolveu diferentes blocos de questões abertas e 

fechadas. O primeiro deles contemplou 16 competências gerenciais relacionadas ao 

modelo de Quinn et al. (2003). Utilizou-se escala tipo Likert de seis pontos com as 

seguintes alternativas de resposta: (1) nunca; (2) muito raramente; (3) às vezes; (4) 

normalmente; (5) frequentemente; (6) sempre. Por meio dessa escala foram 

avaliadas as competências gerenciais em duas categorias: ideal e real. Essa 

categorização fez-se necessária para refinar a análise e favorecer a identificação 

daquelas competências efetivamente requeridas no contexto da IES. As 

competências foram apresentadas na forma de afirmações e os respondentes foram 

orientados a registrar sua escolha, marcando um dos seis pontos da referida escala. 

Conforme Silva (2009), cada alternativa está associada a determinado valor 
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numérico e, “assim, o sujeito obtém uma pontuação para cada item, e o somatório 

desses valores (pontos) indica sua atitude favorável, ou desfavorável, em relação ao 

objeto ou representação simbólica que está sendo medida” (Silva, 2009, p.49). 

 

O segundo bloco do questionário abordou questões abertas sobre competências 

requeridas e seu processo de desenvolvimento. Finalmente, o terceiro bloco 

abrangeu questões relacionadas à caracterização do respondente. Realizou-se pré-

teste com cinco especialistas para ajuste do instrumento. 

 

A coleta de dados possibilitou a obtenção de 20 questionários devidamente 

respondidos. 

 

Para ampliar o nível de compreensão acerca do objeto de estudo, foram realizadas 

10 entrevistas semiestruturadas, tendo sido nove com coordenadores de curso 

(Apêndice D) e uma com o diretor (Apêndice C). O roteiro semiestruturado, ao se 

fundamentar em repertório teórico, possibilita a formulação de questionamentos 

básicos que se ampliam na medida em que novas perspectivas emergem no 

processo de interação entre entrevistador e entrevistado (Richardson, 1999; 

Triviños, 1987).  

 

Participaram das entrevistas nove coordenadores de cursos e o diretor geral do 

Centro Universitário Educa. Esses sujeitos de pesquisa foram selecionados com 

base na experiência e vasto conhecimento que detêm sobre o contexto institucional. 

 

As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos e foram realizadas de forma 

remota pela plataforma Microsoft-Team. O conteúdo foi gravado e transcrito com a 

devida autorização dos entrevistados, que manifestaram concordância com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Todos os pesquisados tiveram 

acesso à Carta de Apresentação da pesquisa, disponível no Apêndice A. 

 

A obtenção de dados secundários envolveu a análise dos seguintes documentos 

institucionais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); site institucional. Para 

resguardar o sigilo da IES, esses documentos não serão mencionados no capítulo 

Referências. 
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3.4 Modelo de pesquisa  

 

O objetivo geral desta dissertação foi averiguar como se dá o desenvolvimento de 

competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro 

Universitário Educa, em Minas Gerais. Conforme foi mencionado, a determinação 

das competências gerenciais fundamentou-se na estrutura adotada por Silva (2009), 

que, por seu turno, tomou como referência o modelo analítico elaborado por Quinn 

et al. (2003), descrito a seguir. 

 

A Figura 7 ilustra o modelo teórico conceitual proposto Quinn et al. (2003).  

 

 
Figura 7 
As competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos.  
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais: 
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 17). 

 

No capítulo destinado ao referencial teórico desta dissertação, o modelo de Quinn et 

al. foi mencionado. Sua estrutura envolve diferentes papéis e referências que levam 

em conta o confronto entre modelos antagônicos: modelo das relações humanas 
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versus modelos de metas racionais e modelos de sistemas abertos versus modelo 

de processos internos.  

 

O modelo considera oito papéis gerenciais relacionados a competências específicas. 

Na prática, os gestores necessitam de competências vinculadas aos diferentes 

modelos, devido à complexidade inerente ao quadro organizacional. 

 

Silva (2009), partindo do modelo de Quinn et al. (2003), utilizou a estrutura indicada 

na Tabela 4, que também foi empregada nesta pesquisa. 

 

Tabela 4 

Determinação de competências gerenciais com base nas ações realizadas 

Ações do Coordenador Modelo Papel 

Promove claramente a unidade entre os membros. Metas Racionais Diretor 

Esclarece objetivos e prioridades comuns. Metas Racionais Diretor 

Conduz o setor rumo às metas estabelecidas. Metas Racionais Produtor 

Controla os membros no cumprimento dos objetivos. Metas Racionais Produtor 

Antecipa problemas, evitando crises. Processo Interno Coordenador 

Traz senso de ordem ao setor. Processo Interno Coordenador 

Mantém firme o controle logístico. Processo Interno Monitor 
Compara dados, relatórios, informações, etc. para detectar 
discrepâncias. Processo Interno Monitor 
Estimula a participação de todos nos processos grupais de 
tomada de decisão. Relações Humanas Facilitador 
Alinha diferenças-chave entre os membros do grupo, 
trabalhando de forma participativa para resolvê-las. Relações Humanas Facilitador 

Trata cada indivíduo de maneira sensível e cuidadosa. Relações Humanas Mentor 

Mostra empatia e interesse em lidar com os subordinados. Relações Humanas Mentor 

Propõe ideias criativas e inovadoras. Sistemas Abertos Inovador 

Experimenta novos conceitos e ideias. Sistemas Abertos Inovador 

Exerce elevada influência na organização. Sistemas Abertos Negociador 

Influencia as tomadas de decisão em alto nível. Sistemas Abertos Negociador 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Silva, J. (2009). Competências gerenciais: um estudo de caso 
em uma empresa do segmento óptico mineiro. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade 
Novos Horizontes, Belo Horizonte. 
 

Conforme mencionado, na pesquisa realizada foram consideradas as competências 

(ações) ideais e reais, a fim de diferenciar as competências desejadas pelo Centro 

Universitário Educa e aquelas efetivamente requeridas no cotidiano da instituição. 
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3.5 Tratamento e análise de dados  

 

No processo investigativo foram apurados dados de natureza qualitativa e 

quantitativa. Considerou-se a complementaridade entre eles, em sintonia com a 

ótica considerada por Collis e Hussey (2005).  

 

A análise de dados quantitativos foi realizada com a utilização do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Foram determinadas as seguintes medidas 

de tendência central: mediana e moda. 

 

Os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo, de acordo com as 

recomendações de Bardin (2011), por meio das seguintes etapas: a) pré-análise; 

para identificação de impressões iniciais, a partir da leitura “flutuante” do material; b) 

exploração do material; e c) classificação do conteúdo com base em categorias 

temáticas que foram previamente estabelecidas.  

 

A análise de conteúdo envolveu a determinação de categorias a priori e a posteriori. 

Os diversos temas tratados no roteiro de entrevista foram analisados por meio da 

definição de categorias finais, intermediárias e iniciais e que foram previamente 

estabelecidas a partir da base teórica da dissertação.  

 

A análise envolveu, ainda, a definição de elementos a posteriori, a saber: categorias 

emergentes e unidades de registros que foram extraídas do conteúdo analisado. 

Dessa forma, a análise conjugou categorias prévias e elementos que fluíram do 

próprio texto. A Figura 8 mostra a relação entre os elementos constitutivos do 

processo analítico. 
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Figura 8 
Categorias analíticas.  
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Foram definidas a priori as categorias analíticas apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 

Categorias analíticas 

Definição a priori 

Categoria Final 
Categorias Intermediárias 

(Categorias) 
Categorias Iniciais 

(Subcategorias) 

 
 

Coordenador de 
Curso 

 
 
 
 

Perfil Dinâmica do Trabalho 

Contexto 

 

1- Fatores 
2- Infraestrutura 

Carreira e Vínculos 

 

1- Ingresso na Carreira 
2- Ocupação 

Desafios do Coordenador 
 

1- Classificação 
2- Enfrentamento 

 
Competências 

 

Competências 

 

1- Descritores 
2- Características 

Demanda Competências requeridas 

Desenvolvimento de 
Competências 

Iniciativas 

 

1- IES 
2- Docentes 

Desafios       Descrição 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na sequência, a Tabela 6 exibe a síntese da metodologia. 
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Tabela 6 

Síntese da metodologia 

Objetivos Específicos 
Coleta de 

Dados 
Tratamento de Dados 

Descrever o Centro Universitário Educa. Entrevista e 
Documentos 

Análise de conteúdo 
 

Caracterizar a figura do coordenador de curso Entrevista e 
questionário 

Análise de conteúdo e estatística 
descritiva 

Identificar as competências gerenciais 
requeridas de coordenadores de curso e as 
iniciativas relacionadas ao seu 
desenvolvimento. 

Entrevista e 
questionário 

 
 

Análise de conteúdo 
 
 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No próximo capítulo são apresentados os resultados obtidos na pesquisa. 
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4 Competências Gerenciais de Coordenadores no Centro Universitário Educa 

 

Este capítulo relata os resultados da pesquisa, que teve por objetivo geral averiguar 

como se dá o desenvolvimento de competências gerenciais requeridas de 

coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em Minas Gerais, 

estabelecendo-se um encaminhamento investigativo alinhado aos contornos do 

objeto de estudo. 

 

A exposição dos resultados obtidos será feita de acordo com os objetivos 

específicos que orientaram o processo investigativo. Inicialmente, porém, faz-se 

necessária a apresentação do perfil dos pesquisados. Na sequência, tem-se a 

descrição do Centro Universitário Educa, a caracterização da figura do coordenador 

de curso e, por fim, a identificação das competências gerenciais requeridas de 

coordenadores de curso e das iniciativas relacionadas ao seu desenvolvimento. 

 

4.1 Perfil dos pesquisados 

 

Participaram da pesquisa 20 coordenadores de cursos do Centro Universitário 

Educa, além do diretor geral.  

 

Os respondentes foram caracterizados com base nas seguintes variáveis: sexo, 

faixa etária, estado civil, curso, nível de atuação, tempo de experiência acadêmica, 

tempo de atuação na IES e tempo na coordenação de curso. 

 

Dos 20 coordenadores de cursos, 16 (80%) são do sexo feminino e os demais 

quatro (20%) do sexo masculino. 

 

A Figura 9 expõe a faixa etária dos respondentes. 
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Figura 9 
Distribuição dos respondentes por faixa etária. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Figura 9 indica a presença significativa das mulheres em cargos de coordenação 

no Centro Universitário Educa. 

 

Em relação ao estado civil, verificou-se que 13 (65%) são casados, quatro (20%) são 

divorciados ou separados e três (15%) são solteiros. 

 

Os coordenadores que participaram da pesquisa atuam nos seguintes cursos: 

Administração, Gestão de Recursos Humanos, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Ciência da Computação, Redes de Computadores, Sistemas de 

Informação, Biomedicina, Ciências Contábeis, Design de Moda, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, 

Gastronomia, História, Pedagogia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. 

 

Pode-se notar que os respondentes atuam em diferentes áreas do conhecimento e 

variados cursos de formação. Dessa forma, contribuíram para a pesquisa a partir de 

backgrounds distintos, mas inseridos num mesmo âmbito institucional. Esse 

ecletismo contribuiu para a compreensão do objeto de estudo, por meio de uma 

leitura abrangente e, ao mesmo tempo, matizada por distintas percepções. 
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Quando questionados acerca da atuação como docente, metade dos coordenadores 

afirmou lecionar em cursos de graduação e os demais também em cursos de pós-

graduação lato sensu. 

 

Na Figura 10 percebe-se o tempo de experiência acadêmica dos respondentes.  

 

 

Figura 10 
Tempo de experiência acadêmica. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Figura 10 revela que os respondentes têm vasta experiência acadêmica. A maioria 

deles (75%) tem entre cinco e 10 anos de experiência, enquanto 55% têm, no 

mínimo, 10 anos de experiência. 

 

A Figura 11 traz a distribuição de respondentes em função do tempo de atuação no 

Centro Universitário Educa.  
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Figura 11 
Tempo de atuação na IES. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Conforme indica a Figura 10, 50% dos respondentes estão na IES, no mínimo, há 

dois anos e seis meses, os demais atuam há mais de cinco anos. Uma parcela 

equivalente a 30% dos respondentes atua na instituição há mais de 10 anos. 

 

Na sequência, a Figura 12 informa a distribuição dos respondentes por tempo no 

cargo de coordenador de curso. 

 

 

Figura 12 
Distribuição dos respondentes por tempo na coordenação de curso. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Com base nos dados da Figura 12, pode-se notar que a grande maioria (85%) dos 

respondentes atua há até cinco anos na coordenação de curso. Os resultados 

obtidos revelaram que 60% (12) dos respondentes têm até dois anos de atuação no 

cargo, enquanto 20% (quatro) têm entre dois e três anos na função. 

 

A pesquisa revelou que 65% (13) dos respondentes orientam trabalhos de conclusão 

de curso (TCC). Entre eles, cinco orientam trabalhos em nível de pós-graduação 

lato-sensu. 

 

A pesquisa constou de 10 entrevistas com base em roteiro semiestruturado. Foram 

inquiridos nove coordenadores de curso e o diretor geral do Centro Universitário 

Educa. A Tabela 7 demonstra a caracterização deles com base em sexo, faixa 

etária, tempo de atuação da IES e tempo no cargo. 

 

Tabela 7 

Caracterização dos coordenadores entrevistados 

Entrevistado Sexo Faixa Etária 
Tempo (anos, meses) 

na IES  no cargo 

E1 feminino de 51 a 55 anos 14 anos 04 anos 

E2 feminino de 51 a 55 anos 14anos10meses 10 meses 

E3 masculino de 36 a 40 anos 11 anos 8 anos e 8 meses 

E4 feminino de 36 a 40 anos 3 anos e 10 meses 2 anos e 10 meses 

E5 masculino de 36 a 40 anos 7 anos e 5 meses 3 meses 

E6 masculino de 51 a 55 anos 15 anos e 5 meses 6 anos 

E7 masculino de 36 a 40 anos 8 anos e 9 meses 1 ano e 5 meses 

E8 feminino de 31 a 35 anos 4 anos e 9 meses 11 meses. 

E9 feminino de 41 a 45 anos 2 anos e 8 meses 2 anos e 8 meses 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 7, do total de coordenadores entrevistados, cinco são do sexo 

feminino e quatro do sexo masculino. Em relação à idade, um deles está na faixa 

etária de 31 a 35 anos; quatro têm 36 a 40 anos de idade; um está faixa de 41 a 45 

anos; e três deles têm 51 anos a 55 anos. O tempo de atuação de três respondentes 

no Centro Universitário Educa é de três a cinco anos; de dois deles é de sete a nove 

anos; enquanto de três é de 10 a 15 anos e um tem mais de 15 anos de atuação na 

IES. 
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4.2 Centro Universitário Educa  

 

Esta seção cumpre o primeiro objetivo específico da dissertação, qual seja, 

descrever o Centro Universitário Educa. A descrição será realizada por meio da 

apresentação do histórico da IES, de sua estrutura organizacional e do modelo de 

gestão adotado. Esse panorama torna-se essencial ante o objetivo geral da 

pesquisa, que foi averiguar como se dá o desenvolvimento de competências 

gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em 

Minas Gerais. 

 

4.2.1 Histórico do Centro Universitário Educa 

 

O Centro Universitário Educa é uma instituição de ensino superior localizada no 

estado de Minas Gerais. A IES conta com três campi universitários localizados na 

capital mineira. 

 

O Educa faz parte de um conglomerado do setor de educação, com atuação 

nacional em nível de graduação e de pós-graduação, presencial e a distância. 

Iniciou suas atividades em Belo Horizonte em junho de 2000, ainda como faculdade. 

Naquela ocasião, ofertava quatro cursos de gestão: Administração, Comércio 

Exterior, Hotelaria e Turismo.  

 

Ao longo dos anos, o Educa ampliou a oferta de cursos e, em maio de 2014, 

conquistou o status de Centro Universitário. Após essa conquista, a IES, em sintonia 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), ampliou a oferta de cursos para 

atender à demanda da população local.  

 

A Figura 13 notifica os principais eventos que marcaram a trajetória da instituição. 
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Figura 13 
Linha do tempo do Centro Universitário Educa.  
Fonte: documento institucional 

 

Na ocasião da pesquisa, o Centro Universitário Educa possuía 6.900 alunos 

matriculados em cursos de graduação presencial e 200 alunos matriculados na pós-

graduação lato sensu. Dessa forma, a IES atendia a 7.100 alunos, distribuídos em 

28 cursos de graduação, sendo 19 bacharelados, três licenciaturas, seis cursos 

superiores de Tecnologia e 20 cursos de pós-graduação lato sensu.  

 

A instituição conta com aproximadamente 150 docentes. Desse total, 14% têm 

títulos de especialistas, enquanto 63% possuem título de mestre e 23% concluíram o 

doutoramento. Entre os docentes que atuam na IES, 23 ocupam o cargo de 

coordenador de curso. O quadro administrativo é constituído de 134 colaboradores, 

além da equipe que presta serviços em atividades não afins. 

 

A Figura 14 mostra a relação de cursos de graduação ofertados no Centro 

Universitário Educa. 
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Figura 14 
Cursos de graduação ofertados pelo Centro Universitário Educa.  
Fonte: documento institucional 

 

Para dar suporte à execução do projeto pedagógico de seus cursos, a instituição é 

detentora de área total equivalente a 24.000 m, considerando-se seus três campi. As 

estruturas físicas abrigam 97 salas de aula, 50 laboratórios específicos, 20 

laboratórios de informática, três auditórios, além das áreas de atendimento, serviços 

e de uso comum. 

 

A partir de 2014, com a conquista da autonomia de centro universitário, a instituição 

intensificou sua vocação de impactar positivamente a sociedade no seu entorno. 

Isso se deu a partir de atividades extensionistas que visam ao atendimento da 

população local com serviços diversos de assistência jurídica, saúde e bem-estar, 

gestão e empreendedorismo. Anualmente são realizados 8.600 atendimentos 

gratuitos à população local. 

 

A instituição também monitora diversos indicadores definidos pelo Ministério da 

Educação para instituições de ensino superior. Exemplo disso é o Índice Geral de 

Bacharelado Licenciaturas Tecnólogos

Administração Educação Física Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Biomedicina História Design de Moda

Ciências da computação Pedagogia Gastronomia

Ciências Contábeis Gestão de Recursos Humanos 

Direito Marketing

Jornalismo Redes de Computadores 

Publicidade e Propaganda

Direito

Educação Física

Enfermagem 

 Engenharia Civil

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Fisioterapia 

Jornalismo

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Serviço Social

Sistemas da Informação

Cursos de graduação ofertados
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Cursos Contínuo (IGC Contínuo), que é um dos principais indicadores de qualidade 

do setor e tem periodicidade anual, indicado na Figura 15. 

 

 
Figura 15 
IGC contínuo: Centro Universitário Educa.  
Fonte: documento institucional 

 

O Centro Universitário Educa orienta suas ações com base na missão e visão 

definidas em nível estratégico. Na sequência, serão descritos cada um desses 

elementos. 

 

a) Missão 

 

Integraram-se academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao 

maior número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade onde o Educa 

atua, de forma integral e humanizada, com responsabilidade socioambiental, 

visando ao desenvolvimento do município de Belo Horizonte, do estado de Minas 

Gerais e da região Sudeste do Brasil.  

 

b) Visão 

 

Buscar excelência na formação profissional dos alunos, a partir da integração, do 

ensino, pesquisa e extensão, de forma sustentável, privilegiando a inclusão social, 

em sua plenitude.  
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4.2.2 Estrutura organizacional e modelo de gestão 

 

O Centro Universitário Educa conta com a estrutura de gestão, representada na 

Figura 16. Trata-se de uma versão simplificada do organograma institucional e que 

dá suporte ao desenvolvimento das ações previstas em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). 

Deve-se considerar que esses documentos têm como referências a missão, visão e 

valores institucionais. 

 

 
Figura 16 
Organograma simplificado: Centro Universitário Educa.  
Fonte: documento institucional 

 

O Centro Universitário Educa está inserido em um contexto de gestão sustentado 

em valores institucionais, assim declarados em registros da IES: 

 

a) Foco no aluno: o aluno é a nossa razão de ser; 

b) gente e meritocracia: valorizamos nossa gente por meio da meritocracia;  

c) inovação: devemos criar e ousar sempre; 

d) simplicidade: devemos ser simples para sermos ágeis e austeros; 

e) resultado: perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, 

agindo sempre como “donos”; 
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f) ética: não toleramos desvios de conduta; 

g) excelência: perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora 

da sala de aula; 

h) hospitalidade: tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados.   

 

A instituição tem origem familiar e já era considerada de grande porte quando iniciou 

a profissionalização da gestão, no ano de 2007. O Centro Universitário Educa possui 

um modelo de gestão considerado maduro, que se sustenta em processos e 

métodos que visam maximizar resultados em diversas dimensões. A IES busca 

equilíbrio entre as dimensões academia e gestão.  

 

O ciclo do PDCA, como é conhecido, sigla do inglês plan (planejar), do (fazer), check 

(verificar) e action (agir), dá sustentação metodológica à cultura institucional cujo 

foco está na obtenção de resultados com base na meritocracia. Dessa forma, todos 

os gestores e líderes (reitor, pró-reitor de graduação, pró-reitor administrativo-

financeiro, gerente comercial, secretário geral, diretores de campi e coordenadores 

de curso) participam de um programa de remuneração variável atrelado ao 

atingimento de metas. O indicador de atingimento das metas é denominado “nota 

individual quantitativa”. 

 

Para favorecer a compreensão da lógica adotada, a seguir são detalhados aos 

principais aspectos dessa metodologia. 

 

a) Etapa do planejamento (plan) 

 

No início de cada ano, a instituição recebe de seus mantenedores o plano de metas 

e direcionamento estratégico para o ciclo em questão. Essas informações, 

combinadas com o previsto no PDI, compõem o plano estratégico e o conjunto de 

metas da IES para o ano em questão. Nesse momento ocorre a validação do 

orçamento anual. Na sequência, tem-se o desdobramento de metas. Todos os 

gestores e líderes (reitor, pró-reitor de graduação, pró-reitor administrativo-

financeiro, gerente comercial, secretário geral, diretor de campus e coordenadores 

de curso) recebem o seu plano individual de metas, que é uma fração do conjunto 

de metas da instituição. 
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Ainda na etapa de planejamento e de posse das metas desdobradas, os grupos 

funcionais elaboram planos de ação sustentados pela prévia identificação do 

problema a ser atacado e sua(s) causa(s)-raiz(ízes). O plano de ação é um 

documento que contém um conjunto de atividades a serem implementadas para o 

atingimento de um objetivo em um tempo definido. Os planos de ação são, 

geralmente, validados pelo gestor imediato e podem ser revisados mediante 

autorização prévia e garantindo que não haja alterações substanciais que possam 

impedir o atingimento da meta estabelecida. 

 

O objetivo dessa etapa é aumentar a chance do atingimento das metas a partir da 

correta identificação dos problemas e causas-raízes. A etapa de planejamento é 

fundamental.  

 

As metas formais dos gestores são registradas em um sistema específico para o 

controle de metas. Cada uma delas possui um peso que é definido pela 

mantenedora e que varia em função do direcionamento estratégico. Adota-se uma  

faixa de pontuação que pode variar de 0 a 125%.  

 

b) Etapa do fazer (do) 

 

Após a elaboração do plano de ação e sua validação, tem início a etapa de 

execução das ações. Nesse momento, é fundamental que se garanta o cumprimento 

de cada ação, conforme o planejamento e em sintonia com os prazos acordados. O 

objetivo dessa etapa é aumentar as chances de atingimento da meta a partir da 

execução do planejamento e cumprimento de prazos. 

 

c) Etapa do monitoramento (check) 

 

Uma vez iniciada a etapa de execução, faz-se o monitoramento para identificar 

tendências de atingimento da meta. Para cada meta, estabelece-se um item de 

controle que representa um indicador numérico geralmente associado a custo, 

qualidade, entrega e serviço. Para as metas qualitativas pode-se definir um gabarito 

para verificação de implementação e/ou uma taxa de implementação de um projeto. 

Pode-se lançar mão dos itens de verificação, que são outros indicadores que não 
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estão associados diretamente à meta, mas que podem influenciar na variação do 

item de controle. 

 

A frequência do monitoramento pode variar conforme a natureza do indicador. Há 

indicadores que requerem monitoramento diário, outros têm periodicidade semanal, 

mensal e até semestral. O objetivo da etapa de monitoramento é fazer a 

mensuração do item de controle a fim de se identificar se existe tendência ao 

atingimento da meta. Precisa ser feito em um intervalo tempo que permita a 

intervenção e correção de rota caso o indicador apresente tendência estatística ao 

não atingimento da meta. A definição de uma meta respeita o histórico do indicador 

e é sustentada por um controle estatístico do processo. 

 

Com a finalidade de garantir a eficácia e a padronização da etapa de 

monitoramento, foi criado o ciclo de Gestão do Desempenho Operacional (GDO) e 

Gestão do Desempenho Acadêmico (GDA). São reuniões com formação e 

frequência predefinidas, que têm como objetivo avaliar a evolução das metas e 

principais indicadores da instituição. É um momento de reflexão e análises 

detalhadas e medidas adicionais que podem ser definidas para garantir o bom 

andamento da instituição em seus mais diversos pilares. 

 

Na sequência, a Figura 17 mostra as distintas reuniões de monitoramento. 
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Figura 17 
Reuniões de monitoramento.  
Gestores de área: pró-reitor acadêmico, pró-reitor administrativo-financeiro, gerente comercial, 
secretário geral e diretores de campus. 
Fonte: documento institucional                                        

 

d) Etapa do agir (action) 

 

Como descrito anteriormente, a etapa de monitoramento permite identificar se o item 

de controle requer ou não intervenção, dependendo do desvio que apresente em 

relação à meta estabelecida. Caso seja identificado um desvio que sugira risco de 

não atingimento da meta, faz-se opção por ações que revertam a tendência ao não 

atingimento da meta. Assim, como na etapa de planejamento, podem-se avaliar 

novos fenômenos que possam afetar o item de controle ou comprometer a execução 

Reunião Frequência Público participante Principais indicadores

GDO Semanal equipes Semanal
Gestores de área

Equipes

Indicadores operacionais da área

Metas formais

GDO Semanal Direção Semanal
Reitor

Gestores de área

Captação de alunos

Renovação de alunos

Evasão

NPS

Atendimento aos alunos

Adesão ao modelo de ensino

Despesas

GDO Fechamento Mensal
Reitor

Gestores de área

Captação de alunos

Renovação de alunos

Evasão

NPS

Atendimento aos alunos

Adesão ao modelo de ensino

Visitas in loco e atos regulatórios

Projeto SINAES

Projetos acadêmicos

EBITDA

Execução do orçamento de 

investimento

Capacitação

Engajamento

Turnover

Andamento de obras

GDA Quinzenal
Pró-reitor acadêmico

Coordenador de curso

Adesão ao modelo de ensino

Adesão às ferramentas de 

suporte ao ensino

Projetos acadêmicos em 

andamento

Atos regulatórios

Visitas in loco

Trilha de aprendizagem

Capacitação e avaliação docente

Projetos SINAES

Evasão

Renovação de alunos

Atendimento à comunidade 

(extensão)

NPS do ensino

Atendimento do alunos 

(coordenação)
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do planejamento original. Com base na análise, definem-se as ações a serem 

tomadas, que poderão incluir novas ações no plano original, a exclusão de ações ou 

até mesmo a garantia de execução do plano original. No próximo ciclo de 

monitoramento será avaliado se as ações definidas cumpriram o seu papel de 

reverter a tendência ao não atingimento da meta ou se ainda será necessária a 

adoção de novas medidas. 

 

Os ciclos do monitoramento e do agir se repetem até o fechamento do ciclo anual e 

o consequente atingimento da meta. 

 

Sobre o reconhecimento financeiro do modelo de gestão, deve-se destacar que 

todos os grupos funcionais participam de um programa específico de remuneração 

variável. Em sintonia com o objetivo geral desta dissertação, será considerado o 

grupo de gestores de área e coordenadores de curso. 

 

e) Bônus executivo 

 

Trata-se de remuneração variável anual, destinada ao público de gestores que 

possuem metas individuais, definidas pelo desdobramento das diretrizes 

estratégicas da instituição. Os targets de remuneração são preestabelecidos em 

múltiplos de salário por grupos funcionais e o percentual de atingimento pode variar 

entre 0 e 125%. 

 

O objetivo desse bônus é valorizar e reconhecer os gestores que alcançam os 

resultados definidos para sua área e função, garantindo aderência aos valores da 

instituição, a saber: resultado, gente & meritocracia. 

 

Adota-se o seguinte critério de avaliação: 80% da nota individual quantitativa + nota 

discricionária (variando de 0 a 2,5) = nota final. 

 

Utiliza-se, ainda, a chamada nota discricionária, que representa uma nota de 

avaliação atribuída pelo gestor, levando-se em consideração as contribuições 

adicionais do avaliado não refletidas na nota individual quantitativa, bem como sua 

aderência ao modelo de gestão, às competências de liderança e aos valores da 
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instituição. Essas notas devem respeitar uma curva forçada, sendo que 40% dos 

elegíveis devem ser posicionados com nota entre zero e um; de 40 a 60% dos 

elegíveis devem ter nota entre 1,01 e 2; e até 20% dos elegíveis devem ter nota 

entre 2,01 e 2,5. 

 

f) Salário variável por desempenho (SVD) coordenadores de curso 

 

O salário variável por desempenho (SVD) é uma remuneração variável semestral 

destinada ao público de coordenadores de curso, atrelada ao seu desempenho 

individual. 

 

Seu objetivo é valorizar por meritocracia, reconhecendo e premiando os 

coordenadores de curso com melhor desempenho e contribuição para a instituição. 

Adota-se o seguinte critério de avaliação: 80% da nota individual quantitativa + nota 

discricionária (variando de 0 a 2,5) = nota final. 

 

O Centro Universitário Educa adota práticas orientadas para a avaliação de 

desempenho de seus colaboradores. Nesse sentido, o ciclo de gente tem o objetivo 

de promover a melhoria contínua no desempenho dos colaboradores, alinhada com 

os objetivos estratégicos da instituição.  

 

Para os gestores, acontece em quatro etapas: avaliação; Comitê de Gente; 

feedback/PDI e monitoramento da execução do PDI. Para os coordenadores de 

curso e docentes realiza-se uma versão customizada da etapa de avaliação e a 

etapa do feedback. 

 

g) Avaliação 

 

O processo de avaliação é realizado em ferramenta específica, pelo gestor imediato. 

Existe a possibilidade de consultar, também via ferramenta específica, a opinião de 

duas áreas que se relacionam ao gestor avaliado. Os critérios de avaliação são:  

- Aderência às competências de capacidade de execução, comunicação; liderança e 

senso de equipe; e resolução de problemas. São tomadas como referências, 

algumas perguntas livres:  
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 Quais as principais qualidades do avaliado? 

 Quais as oportunidades de melhoria? 

 Como foi o desempenho em 2020? 

 Quais as prioridades para 2021? 

 

h) Reuniões do Comitê de Gente 

 

O Comitê de Gente é composto pelo reitor e representantes da mantenedora. Nesse 

momento é utilizada a ferramenta Nine Box, que classifica cada avaliado a partir de 

dois eixos: prontidão e desempenho. O eixo de prontidão tem como base o resultado 

da etapa de avaliação; e o eixo do desempenho tem como base o desempenho das 

metas individuais. O objetivo dessa reunião é avaliar de forma colegiada a 

classificação do gestor avaliado, podendo-se fazer reclassificação, se necessário. 

 

i) Feedback e PDI 

 

Nessa etapa, o gestor deve, de forma transparente, apresentar sua avaliação sobre 

o colaborador, acerca de seu desempenho e comportamento, e encorajá-lo a 

realizar melhorias. O PDI contempla um conjunto de ações elaboradas mutuamente 

e que vai ajudar o colaborador avaliado a alcançar um novo patamar de 

desempenho. 

 

j) Monitoramento do PDI 

 

Na etapa de monitoramento realiza-se o acompanhamento mensal da execução das 

ações definidas no PDI e tem por objetivo aumentar as chances de o colaborador 

avaliado mudar seu patamar de desempenho a partir do cumprimento das ações de 

melhorias planejadas. 

 

Neste ponto, faz-se necessário retomar o objetivo geral da pesquisa, qual seja, 

averiguar como se dá o desenvolvimento de competências gerenciais requeridas de 

coordenadores de curso no Centro Universitário Educa, em Minas Gerais. Este 

capítulo descreveu a referida instituição com base em diversos aspectos que 

compõem a estrutura organizacional e caracterizam o modelo de gestão e a 
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dinâmica adotada. Trata-se de conteúdo essencial para a compreensão do contexto 

da IES e do locus onde se dá o desenvolvimento das competências gerenciais dos 

coordenadores de curso. Pode-se notar que se trata de IES de grande porte e com 

tradição no campo do ensino. Por meio de uma infraestrutura robusta, a instituição 

oferta diversos cursos, em níveis distintos de formação, com foco no atendimento 

das demandas.  O ensino a distância (EaD) tem possibilitado avançar para além do 

entorno e dos limites geográficos. Dessa forma, a IES aumenta sua capilaridade, 

alcançando diferentes regiões. 

 

A IES tem uma cultura com foco em resultados e baseada na meritocracia. Dispõe 

de sofisticado e integrado sistema de gestão, que permite o monitoramento das 

diversas fases do processo. A avaliação de desempenho sustenta a busca de 

resultados e a geração de valor para o negócio. 

 

No próximo capítulo serão descritas as competências gerenciais requeridas no 

âmbito do Centro Universitário Educa. 

 

4.3 O coordenador de curso: papéis e percepções 

 

Esta seção cumpre o segundo objetivo específico da dissertação, que foi 

caracterizar a figura do coordenador de curso na IES analisada. 

 

A caracterização teve como base os seguintes aspectos: perfil, contexto de atuação, 

carreira e vínculos e desafios. Dessa forma, pôde-se obter um panorama com base 

em aspectos que determinam a ambiência de atuação desse profissional e 

possibilitam compreender as competências que lhes são requeridas. 
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A Figura 18 mostra o resultado da análise de conteúdo com foco na categoria final 

denominada coordenador de curso. 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria 
Final 

Categorias 
Intermediárias 

Categorias 
Iniciais 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordena-
dor de 
Curso 

 

 
Perfil 

 
Dinâmica 

de 
Trabalho 

1- Funções relaci-
onais 
 
2- Funções de 
gestão 
 
 
 
3- Interação com 
atores externos 
 
 
 
 
 
 
 

Mediar relações (3) 
Desenvolver relacionamentos (3) 

 
Fazer planejamento do curso (7) 
Focar o retorno para a IES (3) 
Exercer liderança (3) 
Atuar na gestão do curso (2) 
Agir com responsabilidade (2) 
Representar a IES (2) 
Ter competências diversas 
Compreender o cenário atual  
Ter visão sobre processos 
administrativos e acadêmicos 
Ter formação técnica, acadêmica, 
comportamental 

 
Importante (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto 

 
 
 
 
 
 
 

1 - Fatores 

1 - Externos 
 
 
 
 
 
2 - Internos  
Modelo de gestão 
 
 
 
 
3 - Internos  
Relacional 

Mercado de trabalho (6) 
Concorrência (2)  
Tendências da ciência  
 
Volume de tarefas (4) 
Processos (2) 
Nível de treinamento 
Estrutura organizacional 
Hierarquia  
Prazos  
 
Mudanças de liderança  
Manutenção de relações 
União do grupo  
Comunicação 

2- Infraes-
trutura da 
IES 

 
Percepção 

 
Adequada (8) 
 

Carreira e 
Vínculos 

1- Ingres-
so na 
carreira 

Influenciadores 

Gosto pela docência (6) 
Experiência na profissão (5) 
Convite (3) 
Curso de docência  
Palestras  
Outros professores  

2- Ocupa-
ção 

Vínculos 

6 Não atuam em outra IES 
3 Atuam em outra IES 
4 Têm outra ocupação 
4 não têm outra ocupação 

Figura 18            continua 

Análise de conteúdo: coordenador de curso. 
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 Desafios  

1-Tipos 

1- Geral 
 
 
 
 
 
 
 

2- Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4– Interação com 
diferentes públicos 

 
 
 
 
 

Visão de futuro (4) 
Superar obstáculos (2) 
Conviver com o inesperado 
Acompanhar avanços nas ciências  
Pensar de maneira estratégica 
 
Desenvolver competência diversas 
(2) 
Obter formação técnica, 
acadêmica, comportamental. 
reposicionamento na carreira  
 
Atuar como representante da 
instituição (4) 
Liderança de professores e alunos 
(4) 
Mediação (3) 
Realizar planejamento (3) 
Elevada carga de trabalho (2) 
Gerar resultados (2) 
Gerenciar insatisfações com a 
grade  
Insegurança dos professores 
Atuar como “sócio” da IES 
Obter mais autonomia  
Controle 
 
Promover alinhamento de objetivos 
e propósitos 
Não concordar com o que é 
demandado  
Desenvolver relacionamento e 
comunicação  
Intercessão para públicos distintos  
Equilíbrio emocional  
Lidar com diferentes expectativas  
Ter paciência e maturidade 
tratar caso a caso 

2-Enfren-
tamento 

 
 Mecanismos 

Gosto pelo desafio (5) 
Relacionamento com alunos  
Acolhendo questionamentos  
Enfrentando frustrações 
Não ter medo de desafio 

Figura 18          conclui 
Análise de conteúdo: coordenador de curso. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Constatou-se que, no processo de definição a priori, foram estabelecidas as 

categorias iniciais “dinâmica de trabalho” vinculada à categoria intermediária 

denominada “perfil” e que, por sua vez, se relaciona à categoria final intitulada 

“coordenador de curso”. 

 

A seguir, têm-se as unidades de registro que se destacaram pela frequência e suas 

respectivas categorias emergentes, em cada categoria intermediária: 

 

a) Unidades de registro “mediar relações (3)”, “desenvolver relacionamentos (3)” 

na categoria emergente “funções relacionais” vinculada à categoria inicial 

“dinâmica de trabalho” e à categoria intermediária denominada “perfil”. 

b) Unidades de registro “fazer planejamento do curso (7)”, “focar no retorno para 

a IES (3)”, “exercer liderança (3)” na categoria emergente “funções de gestão” 

vinculada à categoria inicial “dinâmica de trabalho” e à categoria intermediária 

denominada “perfil”. 

c) Unidade de registro “importante (9), na categoria emergente “interação com 

atores externos” vinculada à categoria inicial “dinâmica de trabalho” e à 

categoria intermediária denominada “perfil”. 

d) Unidades de registro “mercado de trabalho (6)”, “concorrência (2)”, na 

categoria emergente “externos” vinculada à categoria inicial “fatores” e à 

categoria intermediária denominada “contexto”. 

e) Unidades de registro “volume de tarefas (4)”, “processos (2)”, na categoria 

emergente “internos/modelo de gestão” vinculada à categoria inicial “fatores” 

e à categoria intermediária denominada “contexto”. 

f) Na categoria emergente “internos/relacional” não houve destaque em relação 

às unidades de registro identificadas. 

g) Unidade de registro “adequada (8), na categoria emergente “percepção” 

vinculada à categoria inicial “infraestrutura da IES” e à categoria intermediária 

denominada “contexto”. 

h) Unidades de registro “gosto pela docência (6)”, “experiência na profissão (5)”, 

“convite (3)”, na categoria emergente “influenciadores” vinculada à categoria 

inicial “ingresso na carreira” e à categoria intermediária denominada “carreira 

e vínculos”. 
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i) Na categoria emergente “vínculos”, relacionada à categoria inicial “ocupação” 

e à categoria intermediária “carreira e vínculos”, apurou-se que seis 

entrevistados não atuam em outras IES e que quatro têm outra ocupação, 

além da atividade acadêmica. 

j) Unidades de registro “visão de futuro (4)”, “superar obstáculos (2)”, na 

categoria emergente “geral” vinculada à categoria inicial “tipos” e à categoria 

intermediária denominada “desafios”. 

k) Unidade de registro “desenvolver competências diversas (2)”, na categoria 

emergente “individual”, vinculada à categoria inicial “tipos” e à categoria 

intermediária denominada “desafios”. 

l) Unidades de registro “atuar como representante da instituição (4)”, “liderança 

de professores e alunos (4)”, “mediação (3)”, “realizar planejamento (3)”, 

“elevada carga de trabalho (2)”, “gerar resultados (2)”, na categoria 

emergente “ambiente”, vinculada à categoria inicial “tipos” e à categoria 

intermediária denominada “desafios”. 

m) Na categoria emergente “interação com diferentes púbicos” não houve 

destaque em relação às unidades de registro identificadas. 

n) Unidade de registro “gosto pelo desafio (5)”, na categoria emergente 

“mecanismos”, vinculada à categoria inicial “enfrentamento” e à categoria 

intermediária denominada “desafios”. 

 

A análise realizada sinalizou que, em relação ao perfil do coordenador de curso, a 

dinâmica de trabalho envolve funções diferenciadas, a saber: relacionais e de 

gestão. Essas dimensões estão presentes e são absolutamente relevantes nas 

organizações (Boterf, 2003; Zarifian, 2001). As funções relacionais referem-se à 

mediação de conflitos com alunos e outros atores institucionais, bem como ao 

desenvolvimento de relacionamentos com os diversos públicos. Nesse sentido, as 

noções de comunicação e serviços referidas por Zarifian (2001) tornam-se 

relevantes na medida em que os coordenadores interagem com diversos atores. 

Portanto, faz-se necessária adotar postura de engajamento e comprometimento, 

para que, no atendimento das diversas demandas, possam se refletir os valores 

apregoados pela IES. 
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Já as funções de gestão abarcam amplo leque de competências gerenciais que 

ressaltam a complexidade inerente à atividade gerencial. Carroll e Wolverton (2004 

como citado em Barbosa et al., 2016, p. 446) já consideravam que: 

 

Os professores-gestores desempenham papéis complexos e distintos nas 
instituições de ensino superior, tais como o de atender às necessidades de 
vários atores, incluindo estudantes, pares, sociedades, membros de 
colegiados, entre outros. Além disso, eles estão engajados no 
desenvolvimento da IES, preocupados com a alocação de recursos limitados, 
preparando planos estratégicos e mediando conflitos. 

 

A partir da análise de documentos internos disponibilizados pela instituição puderam 

ser identificados os papéis e responsabilidades do coordenador de curso na referida 

IES e que são apresentados na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Figura 19  
Papéis e responsabilidades do coordenador de curso. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Analisar e responder os requerimentos abertos no sistema acadêmico

Atender os alunos que realizaram agendamento no sistema acadêmico para atendimetnto presencial

Supervisionar o cumprimento do calendário acadêmico

Incentivar os alunos a participarem dos Programas de Nivelamento e Reforço Acadêmico

Incentivar os alunos a participarem dos programas de Iniciação Científica, Projetos de Pesquisa e Extensão

Elaborar projetos de Pesquisa e Extensão e estimular a participação de docentes e discentes

Acompanhar o aproveitamento discente referente a notas e frequência

Encaminhar ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico os alunos com necessidades educacionais e ou dificuldade de aprendizagem

Gerenciar e monitorar o NPS do curso

Planejar e executar as atividades de boas-vindas, aulas inaugurais no campus, recepção aos calouros e ambientação de alunos ingressantes

Analisar histórico escolar de possíveis formandos de forma a indicar alternativas dentro do planejamento acadêmico

Monitorar aulas de substituição, antecipação e reposição de aulas extras

Monitorar e estimular assiduidade e pontualidade dos professores

Monitorar e cobrar o lançamento de notas, frequência e fechamento das pautas dentro dos prazos estabelecidos

Participar e estimular a participação dos docentes em capacitações institucionais promovidas pela universidade corporativa

Avaliar o desempenho docente

Indicar demanda docente

Acompanhar os indicadores relacionados ao Modelo de Ensino

Acompanhar atividades fora de sala (monitoria, preceptoria, pesquisa e extensão)

Demandar itens de laboratório para compra

Elaborar e acompanhar planos de ações com foco em renovação e retenção

Planejar, divulgar e monitorar as ações voltadas para avaliações externas

Supervisionar a aplicação do Modelo de Ensino

Representar o curso externamente ou na sociedade e órgãos de classe

Realizar contato com empresas conveniadas e buscar novos convênios para estágios

Gerir a oferta de horas acadêmicas complementares

Fomentar as condições necessárias aos procedimentos de estágio

Coletar organizar informações para a produção de documentos e evidências

Municipalizar o Projeto Pedagógico do Curso de acordo com as diretrizes da matriz

Manter o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso ativo e atuante

Manter atualizado o projeto pedagógico do curso

Construir e aprovar regulamentos locais

Dar ciência aos docentes e discentes sobre o conteúdo do Projeto Pedagógico do curso

Receber e ambientar novos docentes

Participar da colação de grau oficial

Promover palestras e atividades acadêmicas

Auxiliar na elaboração de conteúdo para a divulgação do curso

Planejar e executar as atividades de "Conheça o seu curso"

Planejar e executar as atividades de "Feira de Profissões"

Participar e estimular a participação nas capacitações sobre o curso para o time de vendas
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A interação com atores externos foi considerada importante por todos os 

entrevistados. Esse dado indica que, no exercício de suas atividades, o coordenador 

de curso necessita desenvolver redes de relacionamento bastante abrangentes, com 

atores que estão no ambiente externo. 

 

A análise também mostrou que o cenário de atuação do coordenador de curso é 

influenciado por diversos fatores de natureza externa e interna. Aqueles de natureza 

interna podem estar relacionados ao modelo de gestão ou a aspectos relacionais. 

No que se refere aos fatores externos, o mercado de trabalho e a concorrência 

foram citados com mais frequência. Os fatores internos relacionados ao modelo de 

gestão incluem, com mais frequência, o volume de tarefas e os processos de 

trabalho. Os fatores internos de natureza relacional envolvem um conjunto 

diversificado que engloba mudanças de liderança, manutenção de relações, união 

do grupo e o processo de comunicação institucional. 

 

Deve-se destacar que, apesar das fragilidades, de forma geral, a infraestrutura da 

IES foi considerada adequada pelos entrevistados. Diversos autores (Boterf, 2003; 

Ruas, 2005) consideram a relevância dos recursos físicos disponibilizados pela 

organização como potencializadores da manifestação de competências.  

 

Em relação à carreira e aos vínculos, os resultados da pesquisa mostraram que o 

ingresso na carreira acadêmica foi influenciado por diversos aspectos, tais como: 

gosto pela docência (6), experiência na profissão (5), convite (3), curso de docência, 

palestras e outros professores. Le Boterf (2003) acredita que a competência resulta 

da interseção de três eixos, a saber: a biografia do indivíduo, os processos de 

socialização e a experiência profissional. Os resultados obtidos reforçam a 

relevância de múltiplos aspectos na escolha da carreira.  

 

Sobre a ocupação, mais especificamente no que se refere aos vínculos, a pesquisa 

mostrou que seis entrevistados não atuam em outra IES e que quatro têm outra 

ocupação. Notou-se que considerável parcela (6) exerce atividade apenas no Centro 

Universitário Educa. 
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Os coordenadores de curso enfrentam diversos desafios. Os resultados obtidos na 

pesquisa revelaram que eles são de natureza distinta e podem ser classificados em 

geral, individual e relacionado ao ambiente da IES e à interação com os diversos 

públicos. O enfrentamento desses desafios por parte dos coordenadores tem 

envolvido o gosto pelo desafio (5), o relacionamento com alunos, o acolhimento dos 

questionamentos e das reinvindicações e a superação do medo. 

 

A próxima seção discorre acerca das competências ideais e reais requeridas aos 

coordenadores de curso e das alternativas empregadas para o desenvolvimento 

dessas competências. 

 

4.4 Competências gerenciais; visão e resultados 

 

Esta seção cumpre o terceiro objetivo específico da dissertação, que foi identificar as 

competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso e as iniciativas 

relacionadas ao seu desenvolvimento. 

 

A Figura 20 apresenta os resultados da análise com foco nas competências. 
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Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria 
Final 

Categorias 
Intermediárias 
(Categorias) 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Conceito 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Descritores 
 
 

Saberes  
 
 
 
 
 

Entregas 
 
 

 
 
 

 
Comportamentais 

Conhecimento (3) 
Profissionalismo  
Capacitação 
Conjunto de habilidades 
Comunicação 
 
Resultados (3) 
Proatividade 
Ter postura 
Capacidade de aplicação 
Resolver situações complexas 
 
Disciplina 
Comprometimento 
Tolerância à frustração 

 
 
 

2 – 
Características 
do coordenador 

competente 
 
 

Entregas 
 

Formação  
 

Comportamentais 

Gerar resultados (5) 
 
Competência técnica (2) 
 
Liderança (2) 
Flexibilidade (2) 
Comunicação (2) 
Lidar com a diversidade 
Lidar com pressão 
Determinação 
Disciplina 

 
2 – Demanda 

 

1 - 
Competências 

requeridas 
 

Entregas 
 
 

saberes  
 
 
 
 
 

Relacionais 
 
 

Comportamentais 

Agilidade nas respostas (2) 
Obtenção de resultados (2) 
 
Domínio de tecnologias de 
informação 
Conhecimento dos processos  
Planejamento 
Competência relacional 
 
Comunicação  
Negociação 
 
Comprometimento (2) 
Pontualidade (2) 
Resiliência  
Disciplina 
Dinamismo  
Criatividade 

Figura 20 
Análise de conteúdo: competências. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

A seguir, têm-se as unidades de registro que se destacaram pela frequência e suas 

respectivas categorias emergentes, em cada categoria intermediária: 
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a) Unidade de registro “conhecimento (3)”, na categoria emergente “saberes”, 

vinculada à categoria inicial “descritores” e à categoria intermediária 

denominada “conceito”. 

b) Unidade de registro “resultados (3)”, na categoria emergente “entregas”, 

vinculada à categoria inicial “descritores” e à categoria intermediária 

denominada “conceito”. 

c) Em relação à categoria emergente “comportamentais”, vinculada à categoria 

inicial “descritores” e à categoria intermediária denominada “conceito”, não 

houve destaque no que se refere às unidades de registro. 

d) Unidade de registro “gerar resultados (5)”, na categoria emergente “entregas”, 

vinculada à categoria inicial “características do coordenador competente” e à 

categoria intermediária denominada “conceito”. 

e) Unidade de registro “competências técnica (2)”, na categoria emergente 

“formação”, vinculada à categoria inicial “características do coordenador 

competente” e à categoria intermediária denominada “conceito”. 

f) Unidades de registro “liderança (2)”, “flexibilidade (2)”, “comunicação (2)”, 

vinculadas à categoria emergente “comportamentais”, relacionada à categoria 

inicial “características do coordenador competente” e à categoria intermediária 

denominada “conceito”. 

g) Unidades de registro “agilidade nas respostas (2)”, “obtenção de resultados 

(2)”, vinculadas à categoria emergente “entregas”, relacionada à categoria 

inicial “competências requeridas” e à categoria intermediária denominada 

“demanda”. 

h) Não foi observado destaque das unidades de registro na categoria emergente 

“saberes”, relacionada à categoria inicial “competências requeridas” e à 

categoria intermediária denominada “demanda”. 

i) Não foi observado destaque das unidades de registro na categoria emergente 

“relacionais”, relacionada à categoria inicial “competências requeridas” e à 

categoria intermediária denominada “demanda”. 

j) Unidades de registro “comprometimento (2)”, “pontualidade (2)”, vinculadas à 

categoria emergente “comportamentais”, relacionada à categoria inicial 

“competências requeridas” e à categoria intermediária denominada 

“demanda”. 
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A análise revelou diferentes entendimentos acerca do conceito de competência. Na 

perspectiva dos entrevistados, as competências podem ser definidas com base em 

conjuntos de saberes, entregas e comportamentos. Dessa forma, verificou-se 

alinhamento em relação à literatura, na medida em que diversos autores consideram 

a competência como resultante do conjunto de conhecimentos, habilidade e atitudes 

(Barbosa, 2007, Bitencourt, 2001; Fleury & Fleury, 2001; Le Boterf, 2003; Luz, 2001; 

Zarifian, 2001). 

 

Na visão dos pesquisados, um coordenador de curso competente deve manifestar 

as seguintes competências: geração de resultados, competência técnica, liderança, 

flexibilidade e comunicação. Esse resultado demonstra que a noção de competência 

está associada à escola francesa, que admite ser a competência uma ação concreta 

capaz de se materializar em resultados (Boterf; 2003, Zarifian, 2001). Contudo, 

deve-se notar a relevância de competências de natureza comportamental, como 

liderança e flexibilidade, para além da formação. 

 

No que se refere às competências requeridas, detectaram-se as seguintes 

categorias emergentes: entregas, saberes, relacionais, comportamentais.  

 

Na Tabela 8 classificam-se as competências gerenciais consideradas ideais, em 

função da mediana e da moda. 
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Tabela 8 

Competências gerenciais: ideais - classificação pela mediana e moda 

Competências 

N
u
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a
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 À
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e
d

ia
n

a
 

M
o

d
a

 

Trata cada indivíduo de maneira sensível 
e cuidadosa. 0(0) 0(0) 0(0) 5(0,25) 2(0,1) 13(0,65) 

 
6,00 

 
6 

Mostra empatia e interesse em lidar com 
os subordinados. 0(0) 0(0) 0(0) 5(0,25) 3(0,15) 12(0,6) 

 

6,00 

 

6 

Conduz o setor rumo às metas 
estabelecidas. 0(0) 0(0) 0(0) 6(0,3) 2(0,1) 12(0,6) 

 

6,00 

 

6 

Estimula a participação de todos nos 
processos grupais de tomada de decisão. 0(0) 0(0) 1(0,05) 6(0,3) 3(0,15) 10(0,5) 

 

5,50 

 

6 

Alinha diferenças-chave entre os 
membros do grupo, trabalhando de forma 
participativa para resolvê-las. 

 

 

0(0) 

 

 

0(0) 

 

 

1(0,05) 

 

 

5(0,25) 

 

 

4(0,2) 

 

 

10(0,5) 

 

 

5,50 

 

 

6 

Promove claramente a unidade entre os 
membros. 0(0) 0(0) 0(0) 7(0,35) 4(0,2) 9(0,45) 

 

5,00 

 

6 

Mantém firme o controle logístico. 0(0) 0(0) 2(0,1) 5(0,25) 6(0,3) 7(0,35) 5,00 6 

Experimenta novos conceitos e ideias. 0(0) 0(0) 3(0,15) 4(0,2) 6(0,3) 7(0,35) 5,00 6 

Antecipa problemas, evitando crises. 0(0) 0(0) 1(0,05) 8(0,4) 2(0,1) 9(0,45) 5,00 6 

Controla os membros no cumprimento 
dos objetivos. 0(0) 0(0) 0(0) 7(0,35) 4(0,2) 9(0,45) 

 

5,00 

 

6 

Esclarece objetivos e prioridades 
comuns. 0(0) 0(0) 0(0) 7(0,35) 4(0,2) 9(0,45) 

 

5,00 

 

6 

Traz um senso de ordem ao setor. 0(0) 0(0) 0(0) 6(0,3) 6(0,3) 8(0,4) 5,00 6 

Propõe ideias criativas e inovadoras. 0(0) 0(0) 1(0,05) 7(0,35) 7(0,35) 5(0,25) 5,00 4 

Compara dados, relatórios, informações, 
etc. para detectar discrepâncias 0(0) 0(0) 0(0) 8(0,4) 4(0,2) 8(0,4) 

 

5,00 

 

4 

Influencia as tomadas de decisão em alto 
nível. 2(0,1) 1(0,05) 2(0,1) 5(0,25) 7(0,35) 3(0,15) 

 

4,50 

 

5 

Exerce elevada influência na 
organização. 0(0) 0(0) 2(0,1) 11(0,55) 5(0,25) 2(0,1) 

 

4,00 

 

4 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

Com base na Tabela 8, percebe-se, de forma geral, que as competências foram 

avaliadas positivamente. Pode-se inferir que o modelo proposto por Quinn et al. 

(2003) se adequou à IES analisada. Essa constatação pode ser comprovada pelos 

valores da mediana e da moda (máximo = 6,00; mínimo = 4,00). Notou-se que 

87,5% (14) das competências obtiveram mediana entre 5,0 e 6,0. 

 



69 
 

A Tabela 9 mostra a relação de competências, modelos e papéis gerenciais – ideais 

- classificação pela mediana e moda. 

 

Tabela 9 

Competências, modelos e papéis gerenciais: ideais - classificação pela mediana e moda 

Competências Modelos Papéis Mediana Moda 

Trata cada indivíduo de maneira sensível e 
cuidadosa. 

Relações 
Humanas 

 
Mentor 

 
6,00 

 
6 

Mostra empatia e interesse em lidar com os 
subordinados. 

Relações 
Humanas 

 

Mentor 

 

6,00 

 

6 

Conduz o setor rumo às metas estabelecidas. Metas Racionais Produtor 6,00 6 

Estimula a participação de todos nos 
processos grupais de tomada de decisão. 

Relações 
Humanas 

 

Facilitador 

 

5,50 

 

6 

Alinha diferenças-chave entre os membros do 
grupo, trabalhando de forma participativa para 
resolvê-las. 

 

Relações 
Humanas 

 

 

Facilitador 

 

 

5,50 

 

 

6 

Promove claramente a unidade entre os 
membros. 

 

Metas Racionais 

 

Diretor 

 

5,00 

 

6 

Mantém firme o controle logístico. Processo Interno Monitor 5,00 6 

Experimenta novos conceitos e ideias. Sistemas Abertos Inovador 5,00 6 

Antecipa problemas, evitando crises. Processo Interno Coordenador 5,00 6 

Controla os membros no cumprimento dos 
objetivos. 

 

Metas Racionais 

 

Produtor 

 

5,00 

 

6 

Esclarece objetivos e prioridades comuns. Metas Racionais Diretor 5,00 6 

Traz um senso de ordem ao setor. Processo Interno Coordenador 5,00 6 

Propõe ideias criativas e inovadoras.. Sistemas Abertos Inovador 5,00 4 

Compara dados, relatórios, informações, etc. 
para detectar discrepâncias 

 

Processo Interno 

 

Monitor 

 

5,00 

 

4 

Influencia as tomadas de decisão em alto 
nível. 

 

Sistemas Abertos 

 

Negociador 

 

4,50 

 

5 

Exerce elevada influência na organização. Sistemas Abertos Negociador 4,00 4 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

No grupo das competências com mediana acima de 5,00, destacaram-se pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências:  

 

a) Modelo de relações humanas, com os papéis de mentor (trata cada 

indivíduo de maneira sensível e cuidadosa, mostra empatia e interesse em 

lidar com os subordinados) e facilitador (estimula a participação de todos nos 

processos grupais de tomada de decisão, alinha diferenças-chave entre os 

membros do grupo, trabalhando de forma participativa para resolvê-las); 
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b) Modelo de metas racionais, com o papel de produtor (conduz o setor rumo 

às metas estabelecidas). 

 

A Tabela 10 mostra a relação de competências, modelos e papéis gerenciais – reais 

- classificação pela mediana e moda. 

 

Tabela 10 

Competências gerenciais: reais - classificação pela mediana e moda 

Competências 
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S
e
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M
e
d
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a
 

 
M

o
d

a
 

 

Trata cada indivíduo de maneira 
sensível e cuidadosa. 0(0) 0(0) 0(0) 5(0,25) 4(0,2) 11(0,55) 

 
6,00 

 
6 

Mostra empatia e interesse em lidar 
com os subordinados. 0(0) 0(0) 0(0) 5(0,25) 4(0,2) 11(0,55) 

 

6,00 

 

6 

Conduz o setor rumo às metas 
estabelecidas. 0(0) 0(0) 0(0) 8(0,4) 3(0,15) 9(0,45) 

 

5,00 

 

6 

Estimula a participação de todos nos 
processos grupais de tomada de 
decisão. 0(0) 1(0,05) 5(0,25) 3(0,15) 6(0,3) 5(0,25) 

 

 

5,00 

 

 

5 

Compara dados, relatórios, 
informações, etc. para detectar 
discrepâncias. 0(0) 0(0) 2(0,1) 7(0,35) 8(0,4) 3(0,15) 

 

 

5,00 

 

 

5 

Traz senso de ordem ao setor. 1(0,05) 0(0) 0(0) 6(0,3) 7(0,35) 6(0,3) 5,00 5 

Alinha diferenças-chave entre os 
membros do grupo, trabalhando de 
forma participativa para resolvê-las. 

 

 

0(0) 

 

 

0(0) 

 

 

3(0,15) 

 

 

6(0,3) 

 

 

8(0,4) 

 

 

3(0,15) 

 

 

5,00 

 

 

5 

Controla os membros no cumprimento 
dos objetivos. 0(0) 0(0) 1(0,05) 8(0,4) 8(0,4) 3(0,15) 

 

5,00 

4 

Antecipa problemas, evitando crises. 0(0) 0(0) 3(0,15) 7(0,35) 9(0,45) 1(0,05) 4,50 5 

Promove claramente a unidade entre 
os membros. 0(0) 0(0) 2(0,1) 8(0,4) 5(0,25) 5(0,25) 

 

4,50 

 

4 

Esclarece objetivos e prioridades 
comuns. 0(0) 0(0) 2(0,1) 8(0,4) 5(0,25) 5(0,25) 

 

4,50 

 

4 

Experimenta novos conceitos e 
ideias. 0(0) 1(0,05) 6(0,3) 5(0,25) 8(0,4) 0(0) 

 

4,00 

 

5 

Propõe ideias criativas e inovadoras. 0(0) 2(0,1) 5(0,25) 9(0,45) 2(0,1) 2(0,1) 4,00 4 

Mantém firme o controle logístico. 0(0) 0(0) 4(0,2) 10(0,5) 2(0,1) 4(0,2) 4,00 4 

Exerce elevada influência na 
organização. 1(0,05) 6(0,3) 8(0,4) 1(0,05) 3(0,15) 1(0,05) 

 

3,00 

 

3 

Influencia as tomadas de decisão em 
alto nível. 

 

4(0,2) 

 

8(0,4) 

 

4(0,2) 

 

1(0,05) 

 

3(0,15) 

 

0(0) 

 

2,00 

 

2 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa 
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Com base na Tabela 10, percebe-se que, de forma geral, as competências reais 

foram avaliadas positivamente. Todavia, em relação às competências ideais, houve 

variabilidade mais acentuada. Essa constatação pode ser comprovada pelos valores 

da mediana e da moda (máximo = 6,00; mínimo = 2,00). Notou-se que 50,0% (8) das 

competências obtiveram mediana entre 5,0 e 6,0. 

 

A Tabela 11 mostra a relação de competências, modelos e papéis gerenciais – reais 

- classificação pela mediana e moda. 

 

Tabela 11 

Competências, modelos e papéis gerenciais: reais - classificação pela mediana e moda 

Competências Modelos Papéis Mediana Moda 

Trata cada indivíduo de maneira sensível e 
cuidadosa. 

 
Relações Humanas 

 
Mentor 

 
6,00 

 
6 

Mostra empatia e interesse em lidar com os 
subordinados. 

 

Relações Humanas 

 

Mentor 

 

6,00 

 

6 

Conduz o setor rumo às metas 
estabelecidas. 

 

Metas Racionais 

 

Produtor 

 

5,00 

 

6 

Estimula a participação de todos nos 
processos grupais de tomada de decisão. 

 

Relações Humanas 

 

Facilitador 

 

5,00 

 

5 

Compara dados, relatórios, informações, 
etc. para detectar discrepâncias 

 

Processo Interno 

 

Monitor 

 

5,00 

 

5 

Traz senso de ordem ao setor. Processo Interno Coordenador 5,00 5 

Alinha diferenças-chave entre os membros 
do grupo, trabalhando de forma participativa 
para resolvê-las. 

 

Relações Humanas 

 

Facilitador 

 

5,00 

 

5 

Controla os membros no cumprimento dos 
objetivos. 

 

Metas Racionais 

 

Produtor 

 

5,00 

 

4 

Antecipa problemas, evitando crises. Processo Interno Coordenador 4,50 5 

Promove claramente a unidade entre os 
membros. 

 

Metas Racionais 

 

Diretor 

 

4,50 

 

4 

Esclarece objetivos e prioridades comuns. Metas Racionais Diretor 4,50 4 

Experimenta novos conceitos e ideias. Sistemas Abertos Inovador 4,00 5 

Propõe ideias criativas e inovadoras. Sistemas Abertos Inovador 4,00 4 

Mantém firme o controle logístico. Processo Interno Monitor 4,00 4 

Exerce elevada influência na organização. Sistemas Abertos Negociador 3,00 3 

Influencia as tomadas de decisão em alto 
nível. 

 

Sistemas Abertos 

 

Negociador 

 

2,00 

 

2 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa 
 

No grupo das competências com mediana igual ou superior a 5,00, sobressaíram 

pela frequência os seguintes modelos, papéis e competências:  
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a) Modelo de relações humanas, com os papéis de mentor (trata cada 

indivíduo de maneira sensível e cuidadosa, mostra empatia e interesse em 

lidar com os subordinados) e facilitador (estimula a participação de todos nos 

processos grupais de tomada de decisão, alinha diferenças-chave entre os 

membros do grupo, trabalhando de forma participativa para resolvê-las); 

b) modelo de processo interno, com os papéis de monitor (compara dados, 

relatórios, informações, etc. para detectar discrepâncias) e coordenador (traz 

senso de ordem ao setor); 

c) modelo de metas racionais, com o papel de produtor (conduz o setor rumo 

às metas estabelecidas, controla os membros no cumprimento dos objetivos). 

 

A Tabela 12 relaciona as competências ideais e reais, conforme a classificação pela 

mediana. 
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Tabela 12 

Classificação de competências gerenciais ideais e reais  

Competências 

Ideais Reais 

Trata cada indivíduo de maneira sensível e 
cuidadosa. 

Trata cada indivíduo de maneira sensível e 
cuidadosa. 

Mostra empatia e interesse em lidar com os 
subordinados. 

Mostra empatia e interesse em lidar com os 
subordinados. 

Conduz o setor rumo às metas estabelecidas. Conduz o setor rumo às metas estabelecidas. 

Estimula a participação de todos nos processos 
grupais de tomada de decisão. 

Estimula a participação de todos nos 
processos grupais de tomada de decisão. 

Alinha diferenças-chave entre os membros do 
grupo, trabalhando de forma participativa para 
resolvê-las. 

Compara dados, relatórios, informações, etc. 
para detectar discrepâncias. 

 

Promove claramente a unidade entre os membros. Traz senso de ordem ao setor. 

Mantém firme o controle logístico. 

 

Alinha diferenças-chave entre os membros do 
grupo, trabalhando de forma participativa para 
resolvê-las. 

Experimenta novos conceitos e ideias. 

 
Controla os membros no cumprimento dos 
objetivos. 

Antecipa problemas, evitando crises. Antecipa problemas, evitando crises. 

Controla os membros no cumprimento dos 
objetivos. 

Promove claramente a unidade entre os 
membros. 

Esclarece objetivos e prioridades comuns. Esclarece objetivos e prioridades comuns. 

Traz senso de ordem ao setor. Experimenta novos conceitos e ideias. 

Propõe ideias criativas e inovadoras. Propõe ideias criativas e inovadoras. 

Compara dados, relatórios, informações, etc. para 
detectar discrepâncias. 

Mantém firme o controle logístico. 
 

Influencia as tomadas de decisão em alto nível. Exerce elevada influência na organização. 

Exerce elevada influência na organização. 

 
Influencia as tomadas de decisão em alto 
nível. 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 
 

Existiu certa sintonia entre as competências que se destacaram nos dois grupos, a 

saber: trata cada indivíduo de maneira sensível e cuidadosa; mostra empatia e 

interesse em lidar com os subordinados; conduz o setor rumo às metas 

estabelecidas; estimula a participação de todos nos processos grupais de tomada de 

decisão; alinha diferenças-chave entre os membros do grupo, trabalhando de forma 

participativa para resolvê-las. 

 

Para o Centro Universitário Educa, esse alinhamento se revela benéfico e sinaliza 

que as competências ideais se aproximam daquelas efetivamente aplicadas ao 

âmbito de trabalho. 
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A Figura 21 mostra o resultado da análise com foco no processo de 

desenvolvimento de competências gerenciais de coordenadores de curso no Centro 

Universitário Educa. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria  
Final 

Categorias 
Intermediárias 
(Categorias) 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 

D
e
s
e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 d

e
 C

o
m

p
e
tê

n
c
ia

s
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciativas 
 
 

 
 

1-  IES 

 
 

Práticas 
institucionais 

Motivar, incentivar e ofertar 
recursos; 
fornecer estrutura e treinamento; 
oferecer programas de formação 
para lideranças; oferecer espaço de 
formação 

 
 
 

2- Docentes 
 
 

 
 
 

Alternativas 
individuais 

Estudos (2) 
Cursos (2) 
Palestras 
Leitura 
Escuta 
Busca de conhecimento 
Conversa com pares 

 
 
 

Desafios 
 

 
 
 

Descrição 
 

Ambiente 
laboral 

 
 
 

Pessoais 

Falta de tempo (3) 
Elevada carga de trabalho; 
Barreiras administrativa, financeira, 
física;  
 
Atitude de busca por qualificação; 
falta de experiência como gestor 

Figura 21 
Análise de conteúdo: desenvolvimento de competências. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

As unidades de registro que se realçaram pela frequência e suas respectivas 

categorias emergentes, em cada categoria intermediária, foram: 

 

a) Na categoria emergente “práticas institucionais”, vinculada à categoria inicial 

“IES” e à categoria intermediária denominada “iniciativas”, não houve 

destaque quanto às unidades de registro. Contudo, os entrevistados 

entendem que cabe à IES o fomento do desenvolvimento de competências 

por meio de diversas ações, a saber: motivar, incentivar e ofertar recursos; 

fornecer estrutura e treinamento; oferecer programas de formação para 

lideranças; oferecer espaço de formação. 

b) Unidades de registro “estudos (2)” e “cursos (2)”, na categoria emergente 

“alternativas individuais”, vinculada à categoria inicial “docentes” e à categoria 

intermediária denominada “iniciativas”. 
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c) Unidade de registro “falta de tempo (3)”, na categoria emergente “ambiente 

laboral”, vinculada à categoria inicial “descrição” e à categoria intermediária 

denominada “desafios”. 

d) Em relação à categoria emergente “pessoais”, vinculada à categoria inicial 

“descrição” e à categoria intermediária denominada “desafios”, não houve 

destaque no que se refere às unidades de registro. 

 

Os resultados indicam que o processo de desenvolvimento de competências 

gerenciais dos coordenadores de curso envolve iniciativas em sentido duplo. 

Tornam-se essenciais os esforços envidados pela IES para a construção de uma 

ambiência favorável à construção das competências e os esforços individuais 

realizados pelos próprios coordenadores. 

 

Sobre os esforços envidados pela IES, o diretor afirmou: 

 

Acho que é um ponto para evoluir mais. Há programas institucionais que 

funcionam bem. A gente pode investir mais na formação desses 

coordenadores. Não que não seja feito, mas eles carecem de algo a mais. Às 

vezes, a gente demanda muito e não subsidia o desenvolvimento (Diretor). 

 

As alternativas empregadas pela maioria dos respondentes (75%) envolvem a 

participação em cursos, palestras, eventos, congressos, seminários, experiência 

profissional. Contudo, dois respondentes mencionaram apenas a participação em 

cursos, enquanto três afirmaram que buscam desenvolver competências somente 

com base na experiência. Essa constatação mostra que há espaços para a IES 

aprimorar o processo de desenvolvimento de competências dos coordenadores. 

 

Os entrevistados salientaram aspectos diferenciados relacionados ao 

desenvolvimento de competências:  

 

Procuro me aperfeiçoar, lendo, ouvindo e buscando novos conhecimentos 
(E1). 
 
Estudo e converso com outros coordenadores para obter ideias novas (E2). 
 
Eu gosto muito do Educa, eu participo muito dessas palestras, não só na área 
de gestão. Também procuro fazer alguns cursos online (E6). 
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O desenvolvimento de competências envolve diversos desafios relacionados ao 

ambiente laboral, como elevada carga de trabalho que, inclusive, concorre para a 

escassez de tempo. Há também desafios inerentes ao próprio indivíduo. 

 

Para os entrevistados: 

 

Falta de tempo é a pior barreira. Além disso, o excesso de demanda é 
sufocante, parece que não foi planejada (E1). H 
 
Há muitas barreiras, barreiras administrativas, financeiras, de equipamentos 
(E2). 
 
Uma das barreiras é falta de tempo porque quando você fala em se 
desenvolver, precisa se dedicar e para se dedicar você precisa de tempo 
(E3). 

 

Os diversos desafios identificados na pesquisa merecem atenção, tendo em vista a 

necessidade de potencializar a geração de resultados, conforme destacaram 

Sampaio (2011) e Mayer e Lopes (2008). 

 

No próximo capítulo tecem-se as considerações finais. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve por objetivo geral averiguar como se dá o desenvolvimento de 

competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro 

Universitário Educa, em Minas Gerais. Esse objetivo foi alcançado por meio do 

processo investigativo que envolveu 21 gestores da referida instituição. A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionário eletrônico, entrevista e análise de 

documentos disponibilizados pela IES. Adotou-se como referência a abordagem 

proposta por Quinn et al. (2003). Os dados quantitativos foram analisados com base 

em procedimentos de estatística descritiva e os dados qualitativos foram tratados 

por análise de conteúdo.  

 

Os resultados obtidos foram apresentados em sintonia com os objetivos específicos 

estabelecidos na pesquisa. O primeiro deles foi descrever o Centro Universitário 

Educa. Inferiu-se que se trata de instituição de grande porte e com tradição no 

campo do ensino. A referida IES é detentora de adequada infraestrutura, que 

sustenta a oferta de vasta gama de cursos em diferentes áreas do saber, em 

distintos níveis de formação. A instituição oferta cursos por várias modalidades, 

inclusive a distância. O modelo de gestão adotado envolve uma lógica de articulação 

que privilegia a avaliação de desempenho como alternativa para estimular a 

performance. Predomina uma cultura orientada para a obtenção de resultados. 

Nesse sentido, a IES tem uma robusta política de recompensas com componente de 

remuneração variável. Pode-se afirmar que os coordenadores de curso integram a 

equipe de gestão e realizam complexas funções administrativas.   

 

O segundo objetivo específico da pesquisa foi caracterizar a figura do coordenador 

de curso. A pesquisa mostrou que a dinâmica de trabalho envolve funções 

relacionais e de gestão. As funções relacionais referem-se à mediação de conflitos 

com alunos e outros atores institucionais, bem como o desenvolvimento de 

relacionamentos com os diversos públicos. Já as funções de gestão abarcam amplo 

leque de competências gerenciais, que ressaltam a complexidade inerente à 

atividade gerencial. Apreendeu-se que o coordenador de curso necessita 

desenvolver redes de relacionamento abrangentes com a participação de múltiplos 

atores. A atuação da IES é influenciada por fatores internos, como mudanças de 
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liderança, manutenção de relações, união do grupo e o processo de comunicação 

institucional. 

 

Os coordenadores de curso enfrentam diversos desafios. Os resultados obtidos na 

pesquisa revelaram que eles são de natureza distinta e podem ser classificados em 

geral, individual, relacionados ao ambiente da IES e à interação com os diversos 

públicos. O enfrentamento desses desafios por parte dos coordenadores tem 

envolvido o gosto pelo desafio (5), o relacionamento com alunos, o acolhimento dos 

questionamentos e reivindicações e a superação do medo. 

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar as competências gerenciais 

requeridas aos coordenadores de curso e as iniciativas relacionadas ao seu 

desenvolvimento. O modelo proposto por Quinn et al. (2003) revelou-se adequado 

para a análise do âmbito da IES. Essa constatação pode ser comprovada pelos 

valores elevados da mediana e da moda. Pôde-se abstrair certa convergência em 

relação às competências ideais e reais. Destacaram-se, no geral, os modelos de 

relações humanas, processo interno e metas racionais, sinalizando a necessidade 

de os coordenadores manifestarem competências diversas relacionadas aos papéis 

de mentor e facilitador, monitor e coordenador, e produtor, respectivamente.  

 

Verificou-se que o desenvolvimento de competências envolve diversas iniciativas por 

parte da instituição e dos próprios coordenadores. Têm sido utilizadas alternativas 

tradicionais como participação em cursos, palestras, eventos e experiência 

profissional. Embora o Centro Universitário Educa tenha envidado esforços, a 

pesquisa acentuou que ainda há espaços para melhoria no processo de 

desenvolvimento de competências gerenciais dos coordenadores de curso, que 

desempenham papel essencial na dinâmica institucional. 

 

Recomenda-se a realização de futuros estudos de natureza comparativa, 

envolvendo outras unidades da instituição.  
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5.1 Recomendações gerenciais 

 

A partir dos resultados obtidos, recomenda-se ao Centro Universitário Educa 

atenção em relação aos fatores capazes de interferir no desenvolvimento das 

competências gerenciais dos coordenadores de curso. Nesse sentido, a excessiva 

carga de trabalho foi identificada como fator crítico que gera a escassez de tempo e 

dificulta o desenvolvimento de competências gerenciais. Portanto, o 

redimensionamento do trabalho e a elaboração de um plano de formação com foco 

nos coordenadores de curso pode potencializar a obtenção de resultados.  
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Apêndices 

 

Apêndice A - Carta de apresentação da pesquisa 

 

Belo Horizonte, _____ de 2019 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Competências Gerenciais de 

Coordenadores de Cursos: estudo em Instituição de Ensino Superior Privado, em 

Minas Gerais”, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a 

sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.  

 

Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio 

do e-mail: jucieabreu@hotmail.com 

 

A identificação não é necessária. 

 

 

Atenciosamente; 

 

Juciê Abreu da Silva 

 

Mestrando em Administração Profissional 

Fundação Pedro Leopoldo 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, __________________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Competências Gerenciais de 

Coordenadores de Cursos: estudo em Instituição de Ensino Superior Privado, em 

Minas Gerais”. Esta pesquisa visa à elaboração de dissertação para o curso de 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, do 

mestrando Juciê Abreu da Silva, orientado pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima. O objetivo é averiguar como se dá o desenvolvimento de 

competências gerenciais requeridas de coordenadores de curso no Centro 

Universitário EDUCA, em Minas Gerais. Estou ciente de que as entrevistas serão 

gravadas sem a identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, 

garantindo, assim, minha confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo 

riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou 

ciente, também, de que posso me recusar a participar ou retirar-me sem 

necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que 

isso me traga alguma punição. Após convenientemente esclarecido pelo 

pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta 

pesquisa. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de 20__. 

 

Assinatura do Entrevistado       

                                            

Assinatura do Pesquisador 

 

Mestranda: Juciê Abreu da Silva - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(jucieabreu@hotmail.com) 

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(reginaldo.lima@fpl.edu.br) 
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista - Diretor  

 

1- Como o(a) Sr.(a) define a IES EDUCA no contexto educacional brasileiro? 

2- Quais são as perspectivas da IES?  

3- Algum ator externo (sindicato, associação) influencia o contexto de atuação 

da IES EDUCA? Comente.  

4- Descreva a origem da IES EDUCA. 

5- Qual é a missão e quais são os princípios que orientam sua atuação? 

6- Quais sãos os cursos atualmente ofertados? 

7- Comente acerca da infraestrutura institucional. 

8- A IES EDUCA adota políticas com foco na gestão de pessoas? Explique. 

9- Como a IES EDUCA avalia o desempenho dos coordenadores de curso? 

10- Como a IES EDUCA define “competência profissional”? Comente. 

11- Em relação ao cenário educacional; na sua visão, que fatores têm 

influenciado a atividade dos coordenadores de curso? Comente. 

12- Quais são as características de um “coordenador de curso competente”? 

13- Quais são as competências gerenciais requeridas dos coordenadores de 

curso, na IES EDUCA? 

14- A IES EDUCA adota práticas institucionais com foco no desenvolvimento de 

competências desses gestores? Comente. 

15- Considerando que o desenvolvimento de competências envolve esforços da 

instituição e dos próprios profissionais, nesta IES qual é o papel de cada um 

desses atores? 

16- Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha sido 

abordado. 

 

Caracterização 

   

Tempo de trabalho na Instituição (ano, mês):_______________ 

 

Tempo no cargo (ano, mês):_____________________________ 
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Sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

Indique sua faixa etária 

(  ) Até 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) De 31 a 35 anos 

(  ) De 36 a 40 anos 

(  ) De 41 a 45 anos 

(  ) De 46 a 50 anos 

(  ) De 51 a 55 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

 

 

Muito obrigado! 
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Apêndice D - Roteiro de Entrevista – Coordenador de Curso 

 

1- Em relação ao cenário educacional; na sua visão, que fatores têm 

influenciado a atividade do coordenador de curso? Comente. 

2- O que é “ser coordenador de cursor”? Explique. 

3- Que fatores influenciaram sua inserção na carreira acadêmica? 

4- No atual contexto, como o(a) Sr.(a) vê a atuação de um coordenador de curso 

de ensino superior? 

5- Quais são os desafios enfrentados pelos coordenadores no contexto das 

instituições privadas? 

6- Como o(a) Sr.(a) encara os desafios e oportunidades do trabalho? 

7- O(a) Sr.(a) trabalha em outra(s) instituição(ões) de ensino?  

8- O(a) Sr.(a) tem outra atividade além da docência? Como concilia essas 

atividades? 

9- Quais são os principais desafios ao lidar com os diversos atores (diretores, 

professores, alunos, etc.)? 

10- O(a) Sr.(a) considera a infraestrutura institucional da IES EDUCA adequada? 

Comente. 

11- Para o exercício da coordenação de curso, há necessidade de interagir com 

algum agente externo (associação, sindicato, parceiro)? Comente. 

12- Desde que o(a) Sr.(a) está na instituição, já adotou estratégias para aprimorar 

suas competências gerenciais? Quais? 

13- Como o(a) Sr.(a) define “competência profissional”? Comente. 

14- Quais são as características de um “coordenador de curso competente”? 

15- Quais são as competências gerenciais requeridas dos professores na IES 

EDUCA? 

16- A IES EDUCA adota práticas institucionais com foco no desenvolvimento de 

competências gerenciais de coordenadores de curso? Comente. 

17- Quais são as alternativas que o(a) Sr.(a) adota para desenvolver as 

competências gerenciais requeridas? 

18- Quais sãos os desafios que enfrenta para desenvolver as competências 

gerenciais requeridas para o exercício da coordenação de curso? 
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19- Considerando que o desenvolvimento de competências gerenciais envolve 

esforços da instituição e dos próprios profissionais, nesta IES, qual é o papel 

de cada um desses atores? 

20- Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha sido 

abordado. 

 

Caracterização do entrevistado 

   

Curso(s) em que atua nesta Instituição:__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Você atua como professor? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Tecnólogo 

(  ) Graduação 

(  ) Pós-Graduação – lato sensu 

(  ) Pós-Graduação – stricto sensu 

(  ) Outro. Especifique: _____________ 

 

Tempo de experiência acadêmica (ano, mês):_______________ 

 

Tempo de trabalho na instituição (ano, mês):_______________ 

 

Tempo no cargo de coordenador de curso (ano, mês):________________________ 

 

Você atua como orientador de alunos? 

(  ) Não 

(  ) Sim, em nível técnico 

(  ) Sim, na graduação 

(  ) Sim, na pós-graduação – lato sensu 

(  ) Sim, na pós-graduação – stricto sensu 

(  ) Outro. Especifique: ______________ 
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Você exerce outra atividade profissional? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Especifique: 

 

Indique o sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

Indique sua faixa etária 

(  ) Até 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) De 31 a 35 anos 

(  ) De 36 a 40 anos 

(  ) De 41 a 45 anos 

(  ) De 46 a 50 anos 

(  ) De 51 a 55 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

 

Indique seu estado civil 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Divorciado / separado 

(  ) Viúvo 

(  ) União estável 

 

Muito obrigado! 
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Apêndice E - Questionário 

 

Prezado(a) Professor(a),  

 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Competências Gerenciais de 

Coordenadores de Cursos: estudo em Instituição de Ensino Superior Privado, em 

Minas Gerais”, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a 

sua colaboração no preenchimento deste questionário cujo tempo de resposta é de 

aproximadamente 10 minutos. Os questionários serão analisados em conjunto, 

preservando-se o sigilo das informações.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos no e-

mail: jucieabreu@hotmail.com 

 

 

Juciê Abreu da Silva 

Mestrado Profissional em Administração  

Fundação Pedro Leopoldo 

 

1-  Competências Gerenciais 

 

Os itens a seguir descrevem competências gerenciais. Favor indicar antes de 

cada frase o número que melhor corresponda ao ideal (o que é exigido e que 

deveria ser feito) e ao real (efetivamente exercido) do seu trabalho, de 

acordo com a seguinte escala: 
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Muito raramente Às vezes Normalmente Frequentemente Sempre 

 

 

Ideal Real Ações do Coordenador nesta instituição 

  1- Propõe ideias criativas e inovadoras. 

  2- Exerce elevada influência na organização. 

  3- Promove claramente a unidade entre os membros. 

  4- Mantém firme o controle logístico. 

  5- Trata cada indivíduo de maneira sensível e cuidadosa. 

  6- Experimenta novos conceitos e ideias. 

  7- Mostra empatia e interesse em lidar com os subordinados. 

  8- Estimula a participação de todos nos processos grupais de tomada de 

decisão. 

  9- Compara dados, relatórios, informações, etc. para detectar 

discrepâncias. 

  10- Conduz o setor rumo às metas estabelecidas. 

  11- Antecipa problemas, evitando crises. 

  12- Controla os membros no cumprimento dos objetivos. 

  13- Esclarece objetivos e prioridades comuns. 

  14- Influencia as tomadas de decisão em alto nível. 

  15- Traz senso de ordem ao setor. 

  16- Alinha diferenças-chave entre os membros do grupo, trabalhando de 

forma participativa para resolvê-las. 

Alguma dúvida, sugestão ou consideração? Por favor, utilize o espaço. 
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2- Marque a(s) fonte(s) que o(a) Sr.(a) utiliza para desenvolver competências 

gerenciais requeridas na coordenação de curso. 

 

(       ) Cursos 

(       ) Palestras 

(       ) Eventos, congressos, seminários 

(       ) Experiência profissional 

(       ) Outro. Especifique: 

 

 

 

3- Considerando o contexto desta instituição de ensino, cite outras competências 

gerenciais requeridas do coordenador de curso. 

 

 

 

 

4- Cite os desafios que você enfrenta para desenvolver as competências 

gerenciais requeridas. 

 

 

5- Caracterização do respondente. 

 

Curso(s) em que atua nessa instituição:____________________ 
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Você atua como professor em que nível? 

(  ) Tecnólogo 

(  ) Graduação 

(  ) Pós-Graduação – lato sensu 

(  ) Pós-Graduação – stricto sensu 

(  ) Outro. Especifique:  

 

 

Tempo de experiência acadêmica (ano, mês):_______________ 

Tempo de trabalho na instituição (ano, mês):_______________ 

Tempo no cargo de coordenador de curso (ano, mês):_______ 

Você atua como orientador de alunos? 

(  ) Não 

(  ) Sim, em nível técnico 

(  ) Sim, na graduação 

(  ) Sim, na pós-graduação – lato sensu 

(  ) Sim, na pós-graduação – stricto sensu 

(  ) Outro. Especifique:  

 

 

Você exerce outra atividade profissional? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Especifique: 

 

 

Sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 
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Indique sua faixa etária 

(  ) Até 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) De 31 a 35 anos 

(  ) De 36 a 40 anos 

(  ) De 41 a 45 anos 

(  ) De 46 a 50 anos 

(  ) De 51 a 55 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

 

Indique seu estado civil 

(  ) Solteiro (  ) Divorciado / separado 

(  ) Casado (  ) Viúvo 

(  ) União estável 

 

Muito obrigado!  


