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Resumo  

 

O mundo vem passando por diversas transformações, sendo estas, na maioria das 
vezes, causadas pelos seres humanos. Ao longo do tempo, mudou-se os hábitos, as 
formas de pensar, as necessidades, os relacionamentos e, também, a maneira de 
trabalhar. Muitas destas mudanças estão aparecendo no âmbito da chamada 
Sociedade do Conhecimento e pela necessidade de se inovar continuamente. Neste 
contexto de transformação, entra o papel de um coordenador de curso superior e sua 
importância para uma Instituição de Ensino e, também, para a sociedade, visto que 
está à frente de várias ações geradoras de desenvolvimento educacional e 
profissional de alunos. As mudanças pontuadas vêm alterando as exigências nas 
práticas de trabalho deste profissional que precisa assumir maiores 
responsabilidades, passando a ser o gestor responsável por tudo o que acontece em 
sua coordenação, tendo ele diferentes funções e, automaticamente, possuir novas 
competências em diversas áreas. Este estudo objetivou analisar a percepção dos 
coordenadores de cursos do Centro Universitário UNINOVAFAPI acerca das 
competências inovadoras que precisam ter para a gestão do ensino superior. Para 
tanto, foi utilizada uma metodologia de pesquisa descritiva e análise documental, com 
o intuito de analisar e interpretar detalhadamente documentos institucionais e, 
também, a percepção dos coordenadores de cursos da IES. O estudo de campo foi 
aplicado junto a 12 coordenadores, os quais responderam a um questionário 
semiestruturado semiestruturada e a um questionário sociodemográfico para 
caracterização dos respondentes. A pesquisa foi autorizada pela instituição e cumpriu 
todos os parâmetros éticos exigidos. Os resultados revelaram que, para conseguir se 
adaptar, inovar e desenvolver as competências inovadoras exigidas, um coordenador 
de curso superior precisa se capacitar também em competências comportamentais, 
deve ter interesse em aprender continuamente, disposição para mudar, ter criatividade 
e várias outras características individuais inovadoras que os direcione para maior 
desenvolvimento. 
  

Palavras-chave:  Competências Inovadoras; Coordenador de Curso; Ensino 
Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 
 
The world has been going through several transformations, most of which are caused 
by us human beings. Over time we change our habits, ways of thinking, needs, 
relationships and also the way we work. In this context of transformation comes the 
role of a coordinator of higher education and its importance for an educational 
institution and also for society, since it is at the forefront of several actions that generate 
educational and professional development for students. The changes noted above, 
have been changing the requirements in the work practices of this professional who 
needs to assume greater responsibilities and becomes the manager responsible for 
everything that happens in his coordination, having different functions and 
automatically having to have new skills in different areas. This study aimed to analyze 
the perception of course coordinators at University Center UNINOVAFAPI about the 
innovative skills they need to manage higher education. For this purpose, a descriptive 
research methodology and document analysis was used in order to analyze and 
interpret institutional documents in detail and also the perception of IES course 
coordinators. The field study was applied to twelve coordinators, who answered a 
semi-structured interview script and a socio-demographic questionnaire to 
characterize the respondents. The research was authorized by the institution and met 
all required ethical parameters. The results revealed that in order to adapt, innovate 
and develop the required innovative skills, a coordinator of higher education must also 
be trained in behavioral skills, must be interested in continually learning, willingness to 
change, being creative and several other innovative individual characteristics that 
direct them towards further development. 
 
Keywords: Innovative Skills; Course Coordinator; University Education. 
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1 Introdução 

 

O aumento da competitividade entre as organizações tem promovido mudanças 

significativas no contexto empresarial, o que exige das empresas uma melhoria na 

forma de gerenciar as competências das pessoas que fazem parte dela (Urbanavicius, 

Paula, Prudenciano & Rezende, 2006). Nesse sentido, o cenário atual de contínuas e 

rápidas transformações sociais, culturais e tecnológicas, exige das Instituições de 

Educação Superior (IES) novas competências da gestão educacional, bem como 

técnicas e métodos inovadores com foco no aluno, de modo a favorecer a motivação 

e promover a sua autonomia.  

 

Ao sintetizarem a realidade vivida no sistema de educação superior no Brasil 

atualmente, Diniz e Goergen (2019) ressaltam que até as instituições privadas se 

fortalecem por conta das demandas e estratégias governamentais. Os autores se 

baseiam na legislação, histórico e contexto em que estão inseridas e ressaltam que 

este aspecto oportuniza a etapa de ensino superior, de acordo com o modelo 

econômico vigente.   

 

Esse ensino no Brasil tem sido palco de profundas discussões, de modo mais 

específico, da reestruturação necessária, situada por alguns como espaço de 

mercantilização da educação. Barros (2015) revela que tem sido observado o 

aumento constante na oferta de vagas, sendo mais evidente no ensino superior de 

instituições privadas. Esse aumento, pode estar associado à necessidade de expandir 

e de democratizar a educação superior, mas não, dissociado do compromisso com a 

qualidade.  

 

Nesse sentido, a reforma das IES traz vários desafios, seja nas públicas ou privadas, 

sendo influenciadas pelas mudanças que ocorrem tanto no nível do Estado como no 

próprio mercado (Ferreira, 2015). Entre esses desafios, podem ser destacados: o 

aumento significativo das instituições privadas; o maior controle por parte dos órgãos 

regulamentadores da educação, com avaliações do Ministério da Educação (MEC); e, 

a legislação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), bem 

como da Lei da Inovação Tecnológica e da Lei da Parceria Público-Privada (PPP). 

Além disso, destacam-se o aumento do uso de novas tecnologias de informação e 
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comunicação (TIC’s), a necessidade de adoção de modelos gerenciais capazes de 

torná-las mais eficientes; e, a busca pela internacionalização da educação de nível 

superior (Ferreira & Oliveira, 2011; Ferreira, 2015). Entretanto, em muitos casos, a 

educação ainda é vista apenas pelo viés mercadológico. 

 

Na visão de Sguissardi (2005, p. 215), “a ideia de uma universidade organizada e 

gerida nos moldes empresariais, trabalhando como uma semimercadoria no quase-

mercado educacional, está cada vez mais presente no discurso e nas práticas oficiais 

das políticas públicas de educação superior”. Frente ao exposto, é possível 

compreender que as universidades têm centrado na profissionalização da sua gestão, 

com o objetivo de superar os vários desafios que permeiam o contexto atual. 

 

Indo ao encontro com o exposto, Rocha (2006) defende a necessidade de as 

instituições disporem de gestores com capacidade de liderança, visão empreendedora 

e habilidades para resolver problemas com eficácia. Esses gestores precisam tomar 

decisões, unir ações individuais e coletivas, administrar conflitos, envolver as pessoas, 

alocar recursos, coordenar atividades e avaliar resultados. Além disso, como um dos 

objetivos de trabalho do coordenador de curso superior incide, também, em 

contemplar os requisitos do MEC.  

 

Nesse contexto, o coordenador assume relevante papel, no sentido de alcançar os 

objetivos/requisitos listados pelo ministério. Deve se responsabilizar pelo 

planejamento, organização, direção e controle dos processos do curso que coordena, 

de forma que, com o corpo docente, atenda às expectativas dos discentes (Nunes & 

Leão, 2015). 

 

Paralelo a isso, o gestor de curso superior deve se ater às exigências advindas do 

mercado de trabalho e da LDBEN (Lei n. 9.394, 1996), as quais têm anunciado a 

necessária profissionalização nas IES. A complexidade do ambiente em que essas 

instituições se encontram traz desafios para sua administração.  

 

Nesse ambiente de mudanças, o Centro Universitário Uninovafapi, uma instituição 

com 20 anos de história na educação superior do estado do Piauí, está passando por 

um processo de reformulação das suas práticas educativas e gerenciais, priorizando 
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o envolvimento maior do coordenador de curso superior com docentes e alunos. O 

desafio da IES é o de buscar desenvolver novas competências, em particular 

competências inovadoras, concernentes às ações do coordenador de curso superior, 

por entender a relevância da gestão educacional como decisiva para o seu sucesso.  

Entende-se, conforme definido por Fleury & Fleury (2001, p. 185), que “o conceito de 

competência é pensado como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos 

estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas”.  

 

As competências inovadoras englobam os conhecimentos, habilidades e atitudes que 

são necessárias para uma atuação profissional nos dias atuais. Estas envolvem, por 

exemplo: flexibilidade cognitiva; negociação e persuasão; julgamento e tomada de 

decisões; inteligência emocional; gestão de pessoas; criatividade; pensamento crítico 

e analítico; resolução de problemas complexos; e inserção tecnológica (Staut, 2019). 

 

A instituição passou, no ano de 2018, pelo processo de transição de gestão 

educacional, na qual foi incorporada pelo grupo Afya Educacional. A perspectiva dos 

coordenadores de curso superior, que estava assentada em ações apenas 

pedagógicas, passou a ser desenvolvida a partir do Perfil Profissional Coordenador 

Gestor, proposto pela Afya. Este perfil tem como objetivo desenvolver nos 

coordenadores competências mais voltadas para o lado gerencial, 

independentemente de sua formação acadêmica. Inclui indicadores que necessitam 

de controle e uma gestão adequada. A busca contínua da excelência na educação, 

por meio de uma gestão qualificada e profissional, promove a posição estratégica que 

o coordenador de curso possui.  

 

O curso, visto como uma “unidade de negócio” sob a gestão do coordenador, exige 

um perfil completo desse profissional. O curso precisa apresentar uma vantagem 

competitiva e diferenciada, aliada à inovação e tecnologia, com processos 

estruturados e desenvolvidos de forma clara e empreendedora. Para isso, é 

fundamental a figura de um coordenador capaz de atuar em um ambiente de 

transformações (Seabra, Paiva, & Luz, 2015). O Sistema do Coordenador Gestor tem 

sua finalidade no cumprimento das metas e prazos estabelecidos, como também, nas 

de ações que estimulam o empreendedorismo do gestor do curso.  
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Nesse sentido, torna-se importante o conhecimento dos coordenadores de cursos 

sobre as novas perspectivas da IES, a fim de desenvolver competências inovadoras 

e, consequentemente, orientar os professores a adotarem as metodologias com o 

objetivo de tornar a aprendizagem mais significativa (Staut, 2019).  

 

Frente ao exposto, o presente estudo tem o propósito de construir uma discussão em 

torno da Gestão Educacional no Uninovafapi, por ser o ambiente de atuação da 

pesquisadora, que percebeu a necessidade de refletir sobre a temática, a partir dos 

tópicos que emergem no seu dia a dia na IES:  

 

. As controvérsias geradas pela educação à cargo das diversas coordenações 

dos cursos da IES.  

. As tensões relativas à transição entre o formato do perfil de “coordenador de 

curso” para o “coordenador gestor” no processo de planejamento das ações e 

intervenções.  

. A construção do perfil profissional do coordenador de curso superior em 

detrimento das demandas do contexto educacional atual.  

 

A IES conta, hoje, com o Programa Coordenador Gestor, o qual exige mais 

competências inovadoras do que aquelas com as quais os coordenadores de cursos 

trabalhavam na gestão anterior. Eles atuam com o auxílio de um software chamado 

Plano para Minha Empresa, oferecendo funcionalidades que auxiliam no 

gerenciamento e na performance, tais como: emissão de relatórios; medição de 

indicadores; construção de planos de ação; e acompanhamento de parâmetros 

solicitados pela direção.  

 

Como indicadores que precisam ser acompanhados, podem ser citados por exemplo, 

o número de alunos matriculados no curso, a evasão, o acompanhamento de registros 

acadêmicos (notas, conteúdos, prazos), entre outros. Estes indicadores são 

acompanhados, mensalmente, por meio de reuniões de resultados com os 

coordenadores, que permitem a supervisão dos resultados acadêmicos, financeiros, 

qualitativos e gerenciais de cada coordenador, cujos indicadores são apresentados 

para a reitoria/direção.  
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Com a mudança para Coordenador Gestor, atualmente, eles precisam de mais 

competências inovadoras para o desenvolvimento de suas atividades diante dos 

desafios inerentes à função, como:  

 

. negociação e persuasão para lidarem melhor com os professores e alunos;  

. criatividade para a resolução de problemas complexos e desenvolvimento de 

estratégias, buscando tomar decisões mais acertadas com base nos 

indicadores de gestão que acompanham; e 

. inteligência emocional para tomar decisões com menor impulsividade junto às 

pessoas, evitando consequências negativas. 

 

Com base no exposto, esta dissertação busca responder à seguinte pergunta: Qual é 

a percepção dos coordenadores de cursos do Uninovafapi acerca das competências 

inovadoras que precisam ter para a gestão do ensino superior? 

 

Fundamentada nestas considerações preliminares, são apresentados os objetivos do 

estudo. 

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a percepção dos coordenadores de cursos do Uninovafapi acerca das 

competências inovadoras que precisam ter para a gestão do ensino superior.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Descrever as atribuições de um coordenador de curso superior de acordo 

com a literatura; 

2. Descrever as competências do coordenador de curso do Uninovafapi 

conforme os documentos institucionais; e 

3. Identificar a percepção dos coordenadores de cursos superiores sobre o 

Programa Coordenador Gestor da Afya Educacional. 
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1.2 Justificativa  

 

Diante do que foi apresentado, justifica-se a escolha do tema da pesquisa pelo 

possível uso dos achados do estudo na Instituição. Os dados da pesquisa podem 

auxiliar em melhorias para a gestão da IES com foco nos alunos e professores, no 

desenvolvimento de estratégias para a obtenção de melhores resultados que 

impliquem também em fidelização de clientes e maior rentabilidade para a instituição.  

 

A pesquisadora possui vínculo com a instituição, tanto no cargo de gestão que exerce 

como na função de professora de cursos da IES. A pesquisa pode trazer para a autora 

mais conhecimento e expertise no tema.  

 

1.3 Estruturação do projeto 

 

Para a melhor compreensão do que está sendo proposto, esta pesquisa encontra-se 

estruturada em capítulos, sendo que o Capítulo 1, que é esta Introdução, traz uma 

breve explicação do contexto da pesquisa, dos objetivos, justificativa e a forma como 

ela está estruturada. A fundamentação teórica sobre competências em geral e 

competências dos coordenadores é apresentada no Capítulo 2. No capítulo 3, 

descreve-se a metodologia que organiza e norteia a condução do estudo quanto aos 

materiais e métodos empregados para a coleta dos dados e a sua organização, 

seguindo os critérios éticos necessários. O capítulo 4, trata da apresentação e análise 

dos dados obtidos na pesquisa. As considerações finais são apresentadas no capítulo 

5. 

  



20 
 

2 Fundamentação Teórica 

 

O presente capítulo apresenta a fundamentação teórica, baseada em estudos sobre 

o tema após análise de livros, artigos, dissertações e teses. Encontra-se dividido em 

cinco seções, iniciando pela contextualização sobre o ensino superior no Brasil e as 

atribuições dos coordenadores de cursos. Em seguida, aborda-se o conceito de 

competência e a importância das competências para a gestão do ensino. Na terceira 

seção são descritas as competências do coordenador de curso superior e o papel do 

gestor. Na quarta seção são apresentadas as competências inovadoras. Na quinta 

seção, são relatadas as principais contribuições do referencial teórico para embasar 

a pesquisa de campo. 

 

2.1 Ensino superior no Brasil e as atribuições do coordenador de curso  

 

A educação no Brasil passou por períodos marcantes de evolução, demandando aos 

profissionais atuantes na área desenvolvessem atribuições diversas diante das 

necessidades da comunidade acadêmica e adaptadas às exigências do mercado, 

levando em consideração o momento histórico, aspectos sociais, políticos e 

econômicos. Em muitos casos, desde o período colonial – 1500 a 1822 –, quando a 

educação ainda era uma tarefa da igreja católica, o desenvolvimento e a expansão 

das instituições de ensino pelo país foram norteados pelos interesses da política e da 

economia. Diante desse cenário, que acontecia desde a educação básica, a educação 

superior surgiu no mesmo molde, sendo que o seu crescimento em números não 

significou uma preocupação proporcional com a formação e o desenvolvimento de 

profissionais para atenderem às necessidades que emergiam (Bottoni, Sardano & 

Costa, 2013; Bortolanza, 2017). 

 

Ainda no período do Brasil Colônia, onde a igreja era prestigiada pela corte e tinha 

influência nas decisões tomadas por ela, os filhos dos portugueses que tinham 

condições financeiras iam fazer cursos superiores em Portugal (Oliven, 2002; Bottoni 

et al., 2013; Bortolanza, 2017; Gomes, Machado-Taylor & Saraiva, 2018; Almeida; 

2019). Somente em 1808, após a vinda da Família Real para terras brasileiras, que 

se instituiu o ensino superior no país, iniciado com o curso de Cirurgia, Anatomia e 

Obstetrícia, em Salvador-BA. A partir daí, perdurou um modelo de ensino centrado na 
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formação liberal tradicional, como era o caso da área do Direito, Medicina e 

Engenharias (Oliven, 2002; Bottoni et al., 2013; Bortolanza, 2017; Gomes et al., 2018; 

Almeida; 2019).  

 

Segundo Bortolanza (2017), outro fator que fez o ensino superior ser criado no Brasil, 

no século XIX, foram as dificuldades que as classes dominantes passaram a encontrar 

para conseguirem acessar cursos em universidades europeias, precisando de uma 

estratégia local para que os filhos estudassem sem a necessidade de deslocamentos.  

 

Posteriormente, com o fim do período imperial e a Proclamação da República no ano 

de 1889, o ensino superior passou a ser descentralizado. Desse modo, o poder deixou 

de ser exclusivamente do Estado, permitindo a criação das IES privadas, ampliando 

e diversificando o ensino. A partir de então, foram várias as reformas na educação no 

período da República Velha até 1930, com questões políticas evidentes levadas mais 

em consideração que as necessidades científicas (Bortolanza, 2017).  

 

O Estado realizava o controle de uma parte considerável dos aspectos que, hoje, são 

administrados pela direção e os coordenadores das IES, tais como: a determinação 

da criação ou não de alguma instituição; os seus objetivos; a formação do currículo e 

dos seus programas; e definição dos livros e materiais nos quais os professores teriam 

de se embasar para escreverem, obrigatoriamente, os seus compêndios. Ressalta-se 

que, em torno desse contexto, havia a desvalorização dos critérios acadêmicos e não 

existia uma relação com o que estava sendo exigido em termos de competência e 

desempenho, sendo perceptível a falta de experiência administrativa na gestão das 

IES (Adorno, 1988; Sampaio, 2000; Bortolanza, 2017). 

 

Por volta de 1930, houve maior estruturação no ensino superior brasileiro, 

acompanhando também o período em que as pessoas passaram a migrar com mais 

intensidade da zona rural para os grandes centros. Nessas localidades, a economia e 

a industrialização ganhavam força e precisava-se de mão de obra. De maneira direta, 

necessitava-se também de desenvolvimento no campo educacional para atender às 

demandas do mercado crescente, principalmente, na região de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, no sudeste do país (Cacete, 2014).  
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Somente em 1953 foi criado o Ministério da Educação e Cultura (MEC) para dar mais 

autonomia às decisões relacionadas à área educacional, visto que, antes, a educação 

já havia sido ligada ao Ministério da Justiça e ao Ministério dos Negócios da Educação 

e Saúde Pública. Perdurou até 1960 a centralização de decisões pelo poder público, 

sendo suavizado em 1961 com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). Após a referida lei, ocorreu a reforma universitária de 1968, tornando os 

estados e os municípios mais autônomos para decidirem e tomarem providências de 

acordo com a realidade local. Este aspecto facilitou a autonomia em decisões 

didáticas e científicas, disciplinares, administrativas e financeiras das IES de caráter 

público e privado (MEC, 2020). 

 

Para a primeira LDB, o coordenador de curso era definido como um chefe de 

departamento, cargo considerado mínimo na estrutura da universidade. Era de sua 

responsabilidade coordenar a parte acadêmica do curso, mas, muitos ainda 

realizavam a gestão dos aspectos administrativos, conforme a necessidade do órgão 

(Ferreira, 2009). 

 

Posteriormente, com a Reforma de 1968, o governo passou a buscar maior 

atendimento às demandas por ensino superior no país ampliando a oferta de vagas 

na educação pública e estimulando o setor privado a se expandir (Sampaio, 2000; 

Bortolanza, 2017). Nesse sentido, com base nos dados do Censo da Educação 

Superior, divulgados no ano de 2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), destaca-se que o Brasil já contava em 2018 com 

2.537 instituições de educação superior, incluindo as universidades, centros 

universitários, faculdades e institutos federais de educação, incluindo as instituições 

públicas (299) e privadas (2.238), divididas em todas as regiões do país. Quase a 

metade das instituições encontra-se localizada na região sudeste (1.126), seguida 

pelas regiões nordeste (566), sul (414), centro-oeste (258) e norte (173), 

respectivamente.  

 

Essas instituições contavam em 2018 com 37.962 cursos, divididos em bacharelados, 

licenciaturas e tecnólogos. Desta quantidade, 27.436 são em instituições privadas de 

todo o país, contando com mais de 6 milhões de alunos matriculados e, 

aproximadamente, 214.300 docentes (INEP, 2019).  
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Na Figura 1, construída a partir de dados do INEP (2019), é possível observar como 

ocorreu o aumento no número de matriculados nos cursos de graduação entre os anos 

de 2008 a 2018. 

 

 
Figura 1 
Matrículas no ensino superior - Brasil - 2008 a 2018 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2019). Sinopse 
estatística da educação superior 2018. Brasília: Inep. Recuperado de 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior  

 

A diferença entre o número total de matrículas a cada ano e o número das matrículas 

da rede privada mostra a quantidade de alunos matriculados na rede pública de ensino 

superior. Nota-se que a quantidade de matrículas total aumentou nas instituições 

privadas de ensino, assim como também houve certo aumento em relação à oferta de 

vagas no ensino público (Inep, 2019).  

 

O aumento da oferta de vagas no ensino superior privado talvez esteja relacionado 

com aspectos como a criação do Programa Universidade para Todos (ProUni) e o 

Programa de Financiamento Estudantil (Fies). Estes programas são políticas públicas 

que podem ser considerados como aspectos facilitadores para o crescimento dos 

dados e, supõe-se que tal aumento, ainda esteja relacionado com a ampliação da 

oferta de oportunidades de cursar o ensino superior na modalidade de ensino à 

distância (EaD). Ressalta-se que esta modalidade de ensino é vista como uma 
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facilidade para as pessoas que não têm como se deslocar ou não possuem tempo 

suficiente para os estudos (Barros, 2015).   

 

Com base no exposto, observa-se que a educação superior tem se desenvolvido em 

larga escala nos últimos anos. O novo cenário do mercado se mostra evidente, pela 

inserção de abertura do capital que tem conduzido as instituições de ensino, em 

especial, a de nível superior privado, a uma atenção maior com a melhoria da 

qualidade do ensino e a construção de valor da educação na era da inovação e do 

conhecimento. 

 

Tomando por base o exposto, vale destacar que o crescimento e desenvolvimento da 

educação superior privada precisa estar em consonância com o que aponta a própria 

Constituição (1988). Em seu artigo 209º consta que a iniciativa privada tem a liberdade 

para atuar com o ensino, desde que cumpra com as normas gerais que norteiam a 

educação no país, e ainda que precisará ser autorizada e avaliada pelo poder público 

quanto à qualidade, devendo esta ser garantida.   

 

2.1.1 Atribuições do coordenador de curso 

 

Diante dos números apresentados e da quantidade de discentes matriculados em 

instituições que vêm crescendo a cada ano (Inep, 2019), é possível perceber a 

necessidade de coordenadores de cursos preparados, não somente na área 

acadêmica como antes era feito, para conduzirem as atividades de planejamento e 

gestão de demandas relacionadas à discentes e aos próprios docentes, mas, também,  

para desenvolverem as atividades que são específicas de cada IES, de acordo com a 

realidade local, com foco nos resultados esperados (Ferreira, 2009).   

 

Desse modo, as organizações, de maneira geral, têm exigido profissionais que 

continuem se desenvolvendo com o tempo, que acompanhem as inovações em 

tecnologias, que trabalhem com resolutividade, desempenhando tarefas com 

proatividade e que saibam negociar em suas ações do cotidiano (Furukawa & Cunha, 

2011; Ogle & Glass, 2014). 
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Nesse contexto, a busca contínua da excelência na educação, por meio de uma 

gestão qualificada e profissional, promove a posição estratégica que o coordenador 

de curso possui, do qual é exigido que saiba administrar, articulando as relações 

interpessoais de forma reflexiva e empreendedora (Ferreira, 2009). 

 

Diante dos aspectos destacados de forma introdutória, entende-se que o coordenador 

de curso tem fundamental importância nas IES, principalmente, nas privadas (Nunes 

& Leão, 2015). Assim, torna-se relevante identificar as competências do coordenador 

de curso habilitado a lidar com os entraves que a gestão enfrenta na 

contemporaneidade, com concepções de coordenação amplas, admitindo não só 

uma, mas várias práticas administrativas e pedagógicas, sem fugir dos aspectos que 

a caracterizam. Desempenhar tarefas com compromisso e qualidade exige um 

conjunto de competências que podem servir de ferramenta para a escolha do 

profissional para a ocupação do cargo de Coordenador de curso dentro das IES 

(Ferreira, 2009; Seabra et al., 2015).  

 

É válido refletir acerca dos movimentos de mudanças e necessidades de inovação 

para o processo educacional que se desenvolve dentro das instituições. O momento 

atual deixa evidente a necessidade de se reinventar profissionais da educação que 

acompanhem as demandas dos diferentes aspectos da globalização, indo ao encontro 

dos progressos científicos, tecnológicos e econômicos ocorridos (Nunes & Leão, 

2015).  

 

Ressalta-se que, para exercerem suas funções, os coordenadores devem possuir 

várias atribuições, tais como definir ou redefinir a concepção, os objetivos e 

finalidades, bem como o perfil do profissional a ser formado pelo curso. Além disso, 

deve fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino 

adequadas às diferentes disciplinas do curso, executar periodicamente a 

autoavaliação do curso e a avaliação institucional, dar apoio na questão administrativa 

e exercer a liderança imposta pelo cargo. Estas atividades sobrecarregam o gestor 

que, muitas vezes, não está capacitado profissional, psicológico e socialmente, o que 

pode ser um problema nas IES (Urbanavicius et al., 2006; Nunes & Leão, 2015; 

Seabra et al., 2015). 
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De forma complementar, sobre o que os coordenadores consideram acerca de suas 

atribuições dentro da instituição e seu papel na coordenação, os resultados do estudo 

de Nunes e Leão (2015), apontam que eles compreendem o quanto sua função é 

importante para a gestão da IES, pois buscam se aproximar das definições da 

organização junto aos professores e alunos. Eles destacam ainda que, por serem 

professores, compreendem a realidade vivenciada nas salas de aula, facilitando o 

entendimento e a resolução de questões entre discentes e docentes. Para os 

participantes do referido estudo, a função envolve atribuições e atividades que estão 

relacionadas com o planejar ações voltadas para o curso visando resultados para a 

IES de modo geral. 

 

No estudo de Nunes & Leão (2015) destacam as seguintes atividades como sendo as 

principais de suas atribuições, por ordem de frequência com que elas são realizadas 

– da maior frequência para a menor: 

. Atendimento aos discentes (resolução de problemas de notas, matrículas, 
pendências, relacionamento com professores). 

. Acompanhamento de atividades acadêmicas do curso (aulas, eventos, 
viagens, visitas). 

. Realização de reuniões de NDE e Colegiado. 

. Planejamento de atividades semestrais. 

. Elaboração de grade de horários. 

. Reunião geral de professores. 

. Participação em reuniões institucionais. 

. Atendimento aos docentes. 

. Seleção de docentes. 

. Contratação de professores. 

. Participação em capacitações, seminários, treinamentos. 

. Análise de processos de transferência externa e interna, obtenção de novo 
título, dispensa de disciplina. 

. Lançamento de notas no sistema. 

. Demissão de professores. 

. Acompanhamento de atividades de pesquisa. 

. Acompanhamento de atividades de extensão. 

. Garantia da proposta pedagógica através do PPC. 

. Revisão de Verificações de Aprendizagem com o NDE. 

. Avaliação de professores. 

. Controle de frequência de professores. 

. Elaboração de planilhas de pagamento. 

. Acompanhamento de matrículas irregulares. 

. Busca de parcerias. 

. Acompanhamento de estágios. 

. Avaliação planos de ensino. 

. Revisão de matriz curricular com o NDE. 
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. Avaliação institucional (CPA); 

. Verificação de bibliografias na biblioteca; 

. Fomento à formação continuada de professores (estímulo à participação em 
capacitações, programas de pós-graduação; eventos científicos); 

. Elaboração de documentos explicativos; 

. Promoção do marketing do curso; 

. Cobrança de chamada pelo professor; 

. Elaboração de horários de verificações de aprendizagem; 

. Estruturação de professores-orientadores do TCC; 

. Manutenção e articulação com demais coordenadores; 

. Abertura de dependências; 

. Reunião com discentes; 

. Articulação política com a categoria dos profissionais do curso; e 

. Atividades para captação de alunos (Nunes & Leão, 2015, p. 118). 
 

Entende-se que é na coordenação de curso que se manifesta a representação da 

gestão. O que é importante ressaltar, nesse contexto, é que, segundo Morin (1977, 

como citado em Roncaglio, 2004), os gestores imprimem na sua gestão os seus 

valores, a sua filosofia pessoal, podendo, dessa forma, alterar a interpretação e a 

concretização da leitura institucional. Nesses termos, fica claro que a gestão do curso, 

conforme o seu representante, interfere na relação professor-aluno.  

 

Entretanto, conforme apresentado no estudo de Nunes e Leão (2015), uma parte 

considerável dos coordenadores de cursos não têm formação na área gerencial para 

exercerem as atribuições que lhes são exigidas, mas, muitos deles, se esforçam na 

busca por capacitação para exercerem melhor a função, sendo auxiliados pela política 

de desenvolvimento dentro da própria IES. Contudo, destaca-se que muitos exercem 

a função de coordenação sem conhecer os aspectos legais que regem o ensino 

superior no país, por exemplo.  

 

Com base no contexto de um mercado exigente, passou a ser relevante para as 

instituições de educação superior, o conhecimento das competências de seus 

coordenadores de modo individual para administrá-las e fomentar as competências 

organizacionais juntamente com os demais funcionários (Ferreira, 2009). 

 

Portanto, é fundamental o redimensionamento da função de coordenador de curso 

superior para um novo contexto em que se insere a educação. Logo, o processo de 

ensino e aprendizagem perpassa pelo percurso que vai do administrativo para o 
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pedagógico, percorrendo o sentido inverso também. Isto, se refere à necessidade de 

gestão que vai além do conhecimento pedagógico que era necessário antes e, que 

agora, ele precisa assumir maiores responsabilidades, expressando suas fragilidades 

e potencialidades para as atuais atividades de maneira inovadora.  

 

2.2 Conceitos de competência e a gestão de competências 

 

Antes mesmo de ser algo conhecido na área dos negócios, tal como está sendo 

amplamente difundido nos dias atuais, a competência era um termo da área jurídica, 

que considerava se o sujeito tinha competência para um ato ou julgamento. 

Posteriormente, passou a ser utilizado para reconhecer socialmente a capacidade que 

uma pessoa tem de expor sobre determinado tema. No âmbito das empresas, a 

competência se relaciona ao sujeito que tem capacidade para a realização de uma 

atividade (Brandão, 1999).  

 

O conceito de competência nas organizações começou a ser criado sob a perspectiva 

do indivíduo. Em 1973, um pensador norte-americano publicou o artigo Testing for 

competence rather than intelligence (Teste de competência em vez de inteligência) 

que, de certa forma, iniciou o debate sobre competência entre os psicólogos e 

administradores (McClelland, 1973).  

 

Segundo Fleury & Fleury (2001), a competência é uma característica subjacente a 

uma pessoa que pode ser relacionada com o desempenho superior na realização de 

uma tarefa ou determinada situação. Os autores diferenciavam competência de 

aptidões, de habilidades e de conhecimentos. Assim, entende-se que a definição de 

competência está baseada em um tripé conhecido como CHA, que são os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes que uma pessoa ou indivíduo possui. O 

conhecimento tem relação com a formação acadêmica, teórica. A habilidade diz 

respeito ao prático, à vivência e ao domínio do conhecimento, enquanto que a atitude 

representa os valores, as emoções e sentimentos das pessoas e o comportamento 

humano (Brandão & Guimarães, 2001; Amaral, 2006).  

 

Os conceitos de competência e a compreensão de sua abrangência, são 

apresentados na Figura 2, adaptada de Bitencourt (2009), para melhor compreensão. 



29 
 

 
Autor Conceito Ênfase 

1. Boyatizis 
(1982, p. 23) 

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

Formação, 
comportamentos, 

resultados. 

2. 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”. 

Aptidão, valores e 
formação. 

3. Spencer e 
Spencer (1993, 

p. 9) 

“A competência refere-se a características intrínsecas ao 
indivíduo que influencia e serve de referencial para seu 
desempenho no ambiente de trabalho”. 

Formação e 
resultado. 

4. 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”. 

Estratégias, ação e 
resultados. 

5. Moscovicci 
(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”. 

Aptidão e ação. 

6. Cravino 
(1994, p. 161) 

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

Ação e resultados. 

7. Parry (1996, 
p.48) 

“Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes correlacionados, 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”. 

Resultado, 
formação. 

8. Sandberg 
(1996, p. 411) 

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

Formação e 
interação. 

9. Bruce 
(1996, p. 6) 

“Competência é o resultado final da aprendizagem”. 
Aprendizagem 

individual e 
autodesenvolvimento. 

10. Boterf 
(1997, p. 267) 

“Competência é assumir responsabilidades frente a 
situações de trabalho complexas buscando lidar com 
eventos inéditos, surpreendentes, de natureza singular”. 

Mobilização e 
ação. 

11. Magalhães 
et al. (1997, p. 

14) 

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

Aptidão e formação. 

12. Perrenoud 
(1998, p.1) 

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

Formação e ação. 

13. Durand 
(1998, p.3) 

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

Formação e 
resultados. 

14. Hase et al. 
(1998, p. 9) 

“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”. 

Ação e resultado. 

(Continua...) 

Figura 2 
Conceitos de Competências 

Fonte: Adaptado de Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 
aprendizagem organizacional. (Tese de Doutorado em Administração. Escola de Administração, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil). 
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Autor Conceito Ênfase 

15. Dutra et al. 
(1998, p. 3) 

“Capacidade da 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 necessários para o seu atingimento (input)”. 

Aptidão, resultados, 
formação. 

16. Ruas 
(1999, p. 10) 

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

Ação e resultados. 

17. Fleury e 
Fleury (2000, 

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”. 

Ação e resultado. 

18. Hipólito 
(2000, 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 a 
aquisição de responsabilidades por parte dos profissionais 
e agregar valor em duas dimensões: valor econômico para 
a organização e valor social para o indivíduo”. 

Formação, 
resultados, 
Perspectiva 
dinâmica. 

19. Davis 
(2000, p. 1 e 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”. 

Ação e 
resultados. 

20. 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”. 

Aptidão, ação, 
resultado. 

21. Becker et al. 
(2001, p. 156) 

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

Formação e 
desempenho. 

22. Silva (2005, 
como citado em 
Ferreira, 2009, 

p. 18) 

“A competência de uma pessoa pode ser compreendida 
como uma capacidade de entrega. A necessidade das 
empresas de conhecerem tal capacidade individual de 
seus componentes tornou-se uma atitude estratégica 
altamente indispensável para as organizações, uma vez 
que o seu maior capital é o humano”. 

Formação, 
comportamento e 

resultados. 

23. Bitencourt 
(2009, p. 30) 

“O conceito de competência, construído com base na 
análise das diversas correntes de estudo, compreende o 
processo contínuo e articulado de formação e 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes de gestores a partir da interação com outras 
pessoas no ambiente de trabalho, tendo em vista o 
aprimoramento de sua capacitação, podendo, dessa 
forma, adicionar valor às atividades da organização e da 
sociedade”. 

Desenvolvimento e 
formação, 

acompanhamento e 
avaliação. 

(Continua...) 

Figura 2 
Conceitos de Competências 

Fonte: Adaptado de Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 
aprendizagem organizacional. (Tese de Doutorado em Administração. Escola de Administração, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil). 
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Autor Conceito Ênfase 

24. Munck, 
Munck & Souza 

(2011, p. 44) 

“Por competências – a partir de admoestações extraídas 
da abordagem comportamental da escola norte-americana 
– entende-se o conjunto de características responsáveis 
por desempenhos individuais diferenciados”. 

Formação, 
comportamento e 

resultados. 

25. Cobucci, 
Coelho & Faiad  
(2013, p. 109) 

“Instrumental importante ao desenho de políticas de 
recursos humanos, gerando-se efeitos nos resultados”. 

Formação, 
comportamento e 

resultados. 

26. Lima & 
Ribeiro (2016, p. 

493) 

“Combinação individual composta de conhecimentos 
habilidades e atitudes que sustentam uma ação”. 

Aptidão e ação. 

(Conclusão) 

Figura 2 
Conceitos de Competências 

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

 

Diante de tais conceituações, entende-se que as organizações precisam ter 

conhecimento da possibilidade de agregar valor e desenvolver cada funcionário para 

obter melhores resultados. Para tanto, é preciso levar em consideração seu 

desempenho individual e em grupo e os benefícios de verificar quais os sujeitos que 

têm as competências necessárias para o desenvolvimento de cada atividade. Isso 

reflete na busca constante pela qualificação dos profissionais (Ferreira, 2009). 

 

Esta procura pela qualificação surge como efeito das mudanças que foram sendo 

necessárias ao longo dos anos em relação ao ensino superior. Elas possibilitaram a 

transformação nas atividades que funcionários e gestores desempenhavam, elevando 

o nível de exigência sobre o conhecimento e as habilidades de cada um, fato 

ressaltado anteriormente por Drucker (1999).  

 

Neste sentido, por meio do modelo de gestão que a organização utiliza, é possível 

compreender qual o papel esperado em cada função e as competências necessárias 

para desempenhá-lo. Partindo-se de um modelo conceitual de gestão compreende-se 

como é percebida a figura do coordenador em meio a essa organização, o que inclui 

as ênfases, os valores competitivos e as competências específicas para as funções, 

conforme é mostrado na Figura 3.  
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Modelos Ênfase 
Valores 

competitivos 
Papeis 

gerenciais 
Competências específicas 

Metas 
racionais 

Explicitação de 
metas, a análise 

racional e tomada 
de iniciativa. 

Estabilidade 
e controle; 

Foco externo 
e 

diferenciação. 

Diretor 

1. Explicitação de metas, a análise 
racional e tomada de iniciativa. 

2. Estabelecimento de metas e 
objetivos. 

3. Planejamento e organização. 

Produtor 

1. Produtividade do trabalho. 

2. Fomento de um ambiente de 
trabalho produtivo. 

3. Gerenciamento do tempo e do 
estresse. 

Processos 
internos 

Definição de 
responsabilidades, 

mensuração e 
documentação. 

Estabilidade 
e controle; 

Foco interno 
e integração 

Monitor 

1. Monitoramento do desempenho 
individual. 

2. Gerenciamento do desempenho e 
processos coletivos. 

3. Análise de informações com 
pensamento crítico. 

Coordenador 

1. Gerenciamento de projetos. 

2. Planejamento do trabalho. 

3. Gerenciamento multidisciplinar. 

Relações 
humanas 

Participação, 
resolução de 

conflitos e criação 
de consenso. 

Flexibilidade 
e autonomia; 
Foco interno 
e integração 

Mentor 

1. Compreensão de si próprio e dos 
outros. 

2. Comunicação eficaz. 

3. Desenvolvimento dos 
empregados. 

Facilitador 

1. Constituição de equipes. 

2. Uso de um processo decisório 
participativo. 

3. Gerenciamento de conflitos. 

Sistemas 
abertos 

Adaptação 
política, resolução 

criativa de 
problemas, 
inovação e 

gerenciamento de 
mudanças. 

Flexibilidade 
e autonomia; 
Foco externo 

e 
diferenciação 

Inovador 

1. Convívio com a mudança. 

2. Pensamento criativo. 

3. Gerenciamento da mudança. 

Negociador 

1. Constituição e manutenção de uma 
base de poder. 

2. Negociação de acordos e 
compromissos. 

3. Apresentação de ideias. 

Figura 3 
Modelos de gestão, ênfases, valores competitivos, papéis e competências gerenciais 
Fonte: Adaptado Quinn, R. E.; Faerman, S. R.; Thompson, M. P., & McGrath, M. R. (2003). 
Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier; Dias & Paiva, 2011 
Seabra et al., 2015). 

 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), da necessidade de gerir o CHA, foram 

desenvolvidos métodos, isto é, ferramentas capazes de construir a gestão de pessoas 

com o objetivo voltado para as competências. Para este conjunto de ferramentas 

capazes de promover o contínuo aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes de cada colaborador das empresas, foi atribuído o nome de “gestão por 

competências”.  
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A gestão por competências propõe alinhar esforços para que competências humanas 

possam gerar e sustentar competências organizacionais necessárias para a 

consecução de objetivos estratégicos (Pires, 2005). 

 

2.2.1 Tipos e grupos de competências  

 

Partindo da conceituação de competências, esta seção aborda as competências 

organizacional, profissional e individual. 

 

2.2.1.1 Competências organizacionais 

 

Diante do mercado cada vez mais competitivo e inovador, as competências 

organizacionais referem-se àquelas específicas das empresas e que estão 

relacionadas com a soma dos saberes que envolvem a totalidade de conjuntos de 

habilidades em termos pessoais ou de unidades organizacionais. Desse modo, as 

competências não devem se basear em uma única pessoa ou a uma equipe restrita 

(Prahalad & Hamel, 2005). 

 

Correa (2016) ressalta que a competitividade de uma organização se relaciona com 

sua capacidade de proporcionar o desenvolvimento de novas competências que não 

se referem somente a inovar, desenvolver e criar produtos novos, sendo importante, 

ainda, conhecer aquelas consideradas essenciais de cada organização.  

 

2.2.1.2 Competências profissionais 

 

Diante das competências que são próprias de cada organização, o profissional tende 

a mobilizar-se para desenvolver as suas competências. Eles expressam suas 

competências quando apresentam resultados e atingem indicadores diante de suas 

responsabilidades com o trabalho, por meio da sua utilização na prática dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que são as suas dimensões (Carbone, 

Brandão, Leite & Vilhena, 2009). 

 

De forma complementar, ressalta-se que as competências profissionais se 

fundamentam na capacidade de adaptação que cada pessoa possui diante do novo 
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perfil profissional que lhe é cobrado e pelas atividades que precisa executar no dia a 

dia do trabalho (Rosa, 2014). Neste sentido, as organizações precisam, na visão da 

autora, integrar em suas práticas formas de verificar tais competências profissionais 

junto a seus trabalhadores individualmente, contribuindo para que eles possam 

desenvolvê-las e aprimorá-las de forma contínua.  

 

2.2.1.3 Competências individuais 

 

Em termos de competências individuais, a sua importância está no desenvolvimento 

das organizações, pois elas precisam investir nas pessoas que fazem parte dela 

(Sant’Anna, Santos, Diniz, Benevides, & Dultra, 2016).   

 

Cabe ressaltar que a necessidade do mercado de encontrar pessoas com 

competências mais abrangentes e desenvolvidas não implica, diretamente, em um 

acompanhamento por políticas e formas mais modernas de gestão. Isso, sugere a 

demanda por organizações que tenham mais aderência aos perfis de profissionais da 

atualidade.   

 

Em estudo realizado por Sant’Anna (2002), foram sistematizadas as principais 

competências individuais requeridas para as organizações atuais com suas novas 

configurações, sendo elas:  

Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e Tecnologias; 
Capacidade de trabalhar em equipes; Criatividade; Visão de mundo ampla e 
global; Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização; 
Capacidade de comunicação; Capacidade de lidar com incertezas e 
ambiguidades; Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao 
exercício do cargo ou função ocupada; Capacidade de inovação; Capacidade 
de relacionamento interpessoal; Iniciativa de ação e decisão; Autocontrole 
emocional; Capacidade empreendedora; Capacidade de gerar resultados 
efetivos; Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas (Sant’Anna, 
2005, p. 55). 

 

Para Fleury e Fleury (2000), as competências individuais encontram suas limitações 

no patamar de saberes socialmente alcançados ou pela atuação profissional do 

sujeito, em um período específico. Os autores apontam que é preciso entender o 

sentido do que as competências individuais representam por meio de verbos, tais 

como são mostradas na Figura 4 a seguir:  
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Verbos Competências 

Saber agir. 
Saber o que e por que faz. 

Saber julgar, escolher e decidir. 

Saber mobilizar. Criar sinergia e mobilizar recursos. 

Saber comunicar. Compreender e transmitir informações e conhecimentos. 

Saber aprender. 

Trabalhar o conhecimento e a experiência. 

Rever modelos mentais e saber desenvolver-se. 

Ser empreendedor. 

Saber comprometer-se. Engajar-se e comprometer-se com os objetivos. 

Saber assumir responsabilidades. 
Ser responsável e assumir riscos e consequências de 
suas ações, sendo por isso reconhecido. 

Ter visão estratégica. 
Conhecer e reconhecer o negócio da organização e o 
seu ambiente, identificando oportunidades e 
alternativas. 

Figura 4 
Verbos relacionados às competências individuais 
Fonte: Fleury, M. T. L., & Fleury, A. (2001, p. 22). Construindo o conceito de competência. Rev. Adm. 
Contemp. [online], 5(n.spe), 183-196. 
 

Na visão de Leme (2005, como citado em Locha & Ashley, 2008), as competências 

podem ser divididas em dois grandes grupos: 

 

a) Competências técnicas: aquelas que dependem apenas do domínio de 

especialistas em determinado assunto ou trabalho. É tudo que o profissional 

necessita para desempenhar sua função, como por exemplo, idiomas, sistemas 

de computação, ferramentas, etc. Estas competências podem ser procuradas 

como palavras-chave nos currículos dos candidatos e, posteriormente, nas 

entrevistas e testes práticos.  

b) Competências comportamentais: diz respeito ao que o profissional precisa 

demonstrar como seu diferencial competitivo e tem impacto em seus 

resultados, podendo-se citar a criatividade, flexibilidade, foco em resultados e 

no cliente, e tantas outras.  

 

Com base nessa visão, para se obter sucesso profissional e pessoal, pode 

fazer grande diferença quando se une competência técnica e competência 

comportamental. O desenvolvimento dessas competências resulta em ganhos 

organizacionais de qualidade e rapidez e, o colaborador, conquista o respeito dos 

públicos interno e externo. Entretanto, conforme apontado no estudo de Ferreira 

(2009), os coordenadores de cursos que partiram da área docente para a 

coordenação, nem sempre se sentem preparados para os desafios de gestão e se 
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preocupam em assumir tais atividades, precisando desenvolver competências para o 

trabalho em equipe, a liderança e outros aspectos relacionados à gestão, segundo 

falas dos entrevistados no estudo.  

 

No estudo realizado por Nunes e Leão (2015), foi apontado que:  

O coordenador de curso é peça fundamental para o trabalho universitário, mas 
a construção da sua identidade e da qualificação ilustre para o exercício da sua 
função exige, fundamentalmente, o desenvolvimento da autonomia, da 
capacidade de promover a gestão de processos e pessoas, e da proposição de 
projetos que incentivem à inovação, a pesquisa e, sobretudo, a produção e 
difusão de conhecimentos científicos, exercendo assim o papel central do 
ensino superior (Nunes & Leão, 2015, p. 124). 
 

A perspectiva de competências inovadoras abordadas no presente trabalho está 

atrelada à reflexão sobre as competências técnicas (hard skills) e as competências 

transversais (soft skills) necessárias para a gestão de cursos das IES frente ao cenário 

atual da gestão por competências no Brasil (Swiatkiewicz, 2014). 

 

Diante do exposto, torna-se relevante compreender quais são as competências 

utilizadas pelos coordenadores de curso superior no exercício da função, diante das 

atribuições básicas relacionadas ao cargo, das demandas por conta das exigências 

do mercado de trabalho e da necessidade de inovação.  

 

2.3 Competências do coordenador de curso superior e o seu papel de gestor 

 

Em meados da década de 1980, o Ministério da Educação (MEC) passou a exigir do 

coordenador de curso de graduação o papel de gestor dos projetos de aprendizagem, 

ampliando, assim, suas atribuições para além de questões voltadas para o 

funcionamento dos cursos, passando a ter uma visão mais ampla e estratégica 

(Sperb, 2018). Segundo o autor, a partir da LDB de 1996, o funcionamento de cursos 

passou a ser organizado, não mais dentro de departamentos, por terem se tornado 

unidades acadêmico-administrativas. Consequentemente, os coordenadores de 

cursos assumiram maior responsabilização e gestão de diversas atividades antes não 

desempenhadas e passando à frente dos colegiados. 
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Ao longo do tempo, transformações em todo o âmbito educacional, bem como no nível 

superior, vêm acontecendo, provocando redefinições nos processos de ensino-

aprendizagem e no papel do coordenador de curso. Essas mudanças vêm gerando 

significados e exigindo capacidade de adaptação por parte deles (Manço, 2012).  

 

Sobre tais mudanças destacam-se aspectos como a necessidade de o coordenador 

se aprimorar em relação a processos para planejar e gerir de forma estratégica e 

profissional as demandas das IES. Tais demandas não incluem somente a parte 

acadêmica, mas os cuidados em relação ao diferencial frente à competitividade entre 

as instituições privadas que aumenta com frequência na busca por captação e 

manutenção dos alunos (Nunes & Leão, 2015).  

  

Essas novas atribuições dentro de uma IES são consideradas complexas. Elas 

precisam satisfazer os objetivos traçados pelo MEC, sofrendo atualizações 

constantes. Devem, também, se manter em conformidade com os objetivos da própria 

instituição e do mercado. Isso, significa que para um coordenador, há necessidade de 

alinhamento de diversas atividades em âmbito administrativo, planejamento, 

organização e controle de todos os processos. Tudo isso acontece ao mesmo tempo 

e, em paralelo, com as atividades de inovações e superações de expectativas dos 

discentes (Grunow, Sabadin, Fassina & Domingues, 2006).  

 

Nesse contexto, as coordenações dos cursos, de forma geral, têm o papel de gestão 

e são responsáveis pela sua qualidade. Cada coordenador é o gestor e tem grandes 

desafios frente às necessidades acadêmicas, de mercado e no uso de novas 

tecnologias no âmbito organizacional e educacional (Palmeiras & Szilagyi, 2011).  

 

Para ser um coordenador de curso, são necessárias competências como capacidade 

de gestão de equipe, boa habilidade de comunicação, resolutividade e gestão de 

processos. Tais competências podem ser percebidas frente aos achados de Ferrari & 

Nascimento (2014) onde discorrem que além de funções acadêmico-pedagógicas, as 

ações dos coordenadores de cursos voltam-se principalmente para o atendimento aos 

alunos, aos docentes, funções organizacionais e participação em reuniões de gestão.  

Frente às demandas de uma coordenação, são exigidas do coordenador experiências 

amplas em gestão e que consiga realizar ações de caráter pedagógico, humano e 
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técnico. Ou seja, é esperado que exerça, também, um papel didático-administrativo e 

pedagógico (Manço, 2012) 

 

Para coordenar um curso de graduação é preciso adaptabilidade e capacidade de 

inovar, aptidão para uso de tecnologias, agilidade, resolutividade, proatividade e 

facilidade com negociação. Analisando essa perspectiva, confirma-se, ainda mais, 

que o papel do coordenador é de gerenciamento, caracterizado por conseguir ter uma 

visão global de tudo o que acontece não só em sua coordenação, mas na IES como 

um todo. Dessa forma, faz-se necessário garantir as prescrições legais exigidas pelo 

MEC e conseguir gerar resultados (Seabra et. al. 2015).  

 

É primordial que as práticas de condução de um coordenador favoreçam a efetivação 

e a revalidação da proposta dos cursos, as ações que garantam a qualidade em sala 

de aula com a contratação de professores que tenham boas capacitações e que 

estejam de acordo com o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). Ou seja, 

para ser um coordenador é preciso ir além de conhecimentos da área de formação e 

ter uma abrangência maior de competências pessoais (Manço, 2012). 

 

É de responsabilidade do coordenador ficar atento para os indicadores de matrículas, 

evasões, reprovações e concluintes, estimulando os alunos a se desenvolverem e, 

principalmente, concluírem os cursos. Além disso, precisa se manter à frente das 

estratégias de gestão de sua equipe e, também, do seu curso. Precisa elaborar 

planilhas e reuniões dentre outras atividades. É dever dele conseguir gerir pessoas, 

processos, marketing, tecnologia e até finanças (Manço, 2012).   

 

Ser coordenador abrange, atualmente, um processo amplo e que vem sendo cada vez 

mais impactado pela era da tecnologia e do conhecimento. Isso, implica na sua 

preparação para aplicar novas técnicas e métodos de gestão para que, 

consequentemente, se tenha melhores resultados em todos os procedimentos 

acadêmicos (Lima & Mâsih, 2010). 

 

Ser um coordenador de curso é ir além de simplesmente mediar a relação 

professores-alunos. Na verdade, é necessário compreender e entender todas as 

necessidades de sua coordenação para, assim, tomar as decisões e ações de forma 
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mais sensata e eficiente. Ele precisa atender às necessidades acadêmicas e, em 

paralelo, as legais, bem como se manter comprometido com a missão, visão e valores 

da IES. É seu papel gerir sua equipe de forma estratégica, conseguir executar os 

projetos político-pedagógicos e se preparar para as exigências do mercado, 

conseguindo ofertar qualidade para seu curso e, consequentemente, colaborar para o 

desenvolvimento dos alunos e da instituição que representa (Lima & Mâsih, 2010). 

 

É um desafio, não apenas por esses motivos, mas, principalmente, porque o gestor 

acaba, muitas vezes, aprendendo tudo isso só após exercer tal função, não tendo 

preparação anterior com a área administrativa e gerencial. Em geral, precisa gerir até 

o próprio aprendizado e buscar trocar experiências com os colegas (Palmeiras & 

Szilagyi, 2011).  

 

Muitas são as cobranças sobre a gestão de uma coordenação de curso. Isso não é 

tão simples e exige conhecimentos que, geralmente, o coordenador não possui, como 

noções de marketing, gestão financeira e planejamento estratégico. Em sua maioria, 

a formação desses profissionais nem sempre os capacita para uma função gerencial 

de administrar pessoas e recursos. O que se percebe desenvolvimento de habilidades 

gerenciais dos coordenadores de curso na prática e nas rotinas do cargo (Ferrari & 

Nascimento, 2014). 

 

Entende-se que, para conseguir gerenciar todos os processos que envolvem uma 

coordenação de curso, faz-se necessário o saber docente ou pedagógico, mas, em 

especial, o saber da gestão estratégica. Trata-se de um “saber plural, formador de 

variados saberes que se misturam, tais como: Saberes obtidos a partir de sua 

formação, saberes disciplinares, curriculares e também por meio de experiências 

práticas” (Tardif, 2014, p. 36). A organização dessa ideia pode ser melhor observada 

na Figura 5: 
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Saber Definição 

Saberes da formação profissional 

Conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores, inicial 

e/ou continuada. 

Saberes disciplinares 

Correspondem aos diversos campos do 

conhecimento, apresentado sob a forma de 

disciplinas, integrados às universidades. 

Saberes curriculares 

Apropriados no longo da carreira. Apresentam-

se sob a forma de objetivos, conteúdos e 

métodos que são aprendidos e aplicados. 

Saberes experienciais 
São resultantes do exercício prático da 

profissão. Brotam da experiência e da vivência. 

Figura 5 
Classificação de saberes segundo Tardif 
Fonte: Adaptado de Tardif, M. (2014). Saberes docentes e formação profissional (p. 36) Petrópolis: 
Vozes. 

 

O autor contribui explicando que estes saberes estruturam a noção do conjunto de 

conhecimentos, comportamentos e habilidades de um coordenador, ou seja, aquilo 

que, muitas vezes, é entendido como saber, saber-fazer e saber-ser suas 

competências. 

 

Por fim, pode ser considerado, levando em conta as pesquisas descritas, que o 

coordenador de um curso é, na verdade, esse gestor que precisa ter, não só 

conhecimento científico, mas, também, mercadológico, perfil de liderança e 

entendimento organizacional. Ele é peça-chave para que, em uma instituição de 

ensino, consiga transformar diariamente o conhecimento em competência, além de 

capacitar seus alunos para o mercado de trabalho (Lima & Mâsih, 2010). 

 

Nesse sentido, é relevante para uma instituição de ensino, entender que se faz preciso 

investir e incentivar a preparação inicial de seus coordenadores, para que se tenha 

melhor condução da gestão do curso. Especificamente o Recursos Humanos (setor 

de RH) das instituições, precisam estruturar seus processos de trabalho, levando em 

consideração as especificidades dos objetivos da universidade e, em relação a cada 

cargo da IES, inclusive o do coordenador. Não bastam planos de carreiras, gestão de 

desempenho, faz-se necessário a existência de planos e ações que qualifiquem seus 

colaboradores. Com relação às funções do coordenador, identifica-se algumas 
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funções principais: as funções políticas; as funções gerenciais; as funções 

acadêmicas; e, as funções institucionais (Palmeiras & Szilagyi, 2011). 

 

2.3.1 Competências dos coordenadores de curso a partir de resultados de 

pesquisas científicas  

 

Para organizar e explanar melhor as principais competências de um coordenador e a 

relevância de seu papel como gestor, a seguir, são apresentadas pesquisas que 

apontam em seus achados perfis que as representam.  

 

Primeiramente, ressalta-se que é função do coordenador de curso interpretar e aplicar 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pelo Ministério da Educação 

(MEC), garantindo o oferecimento de qualificação e funcionalidade dos cursos, entre 

outras ações que favoreçam e possibilitem o atendimento e presteza nos serviços de 

educação (Manço, 2012). 

 

Um estudo, realizado por Grunow et al. (2006), mostrou resultados que apontam as 

funções desempenhadas por gestores dos cursos de graduação de Ciências 

Contábeis de uma IES em Santa Catarina, sendo elas voltadas, em sua grande 

maioria, para o atendimento aos alunos e professores, seguido da participação em 

reuniões. Outras atividades também apareceram em sequência, como aquelas 

voltadas para elaboração do Projeto Político Pedagógico e ações relacionadas para a 

capacitação de docentes. 

 

Segundo o autor, o coordenador de um curso é uma peça chave para que uma IES 

tenha boa imagem em relação à qualidade dos seus cursos e à concorrência de 

mercado. São as ações e o trabalho da coordenação que fortalece e faz com que os 

processos em uma coordenação aconteçam. O coordenador de cada curso precisa 

realizar um bom trabalho administrativo, buscando práticas eficientes e que viabilizem 

tal qualidade. Ele ainda é responsável pela dimensão pedagógica, científica e 

acadêmica de seu curso. 

 

O coordenador fica à frente de todas as atividades da coordenação de curso, em que 

as ações como um todo estão voltadas para várias atividades que garantam a 
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funcionalidade do curso, tais como: organização dos conteúdos que serão ministrados 

pelos professores; relacionamento com os alunos; processos seletivos; matrículas; 

aproveitamento de estudos; disponibilização de documentos como declarações, 

certificados, históricos escolares; e outros (Lima & Mâsih, 2010). 

 

Estes autores desenvolveram uma pesquisa sobre o perfil de competências do 

coordenador do curso de graduação, sendo realizada a partir de questionários 

aplicados com alunos dos diferentes períodos que compõem o curso de Engenharia 

de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Eles chegaram a uma lista 

de 10 competências necessárias a um coordenador, a qual foi submetida à apreciação 

dos alunos, sendo elas: Assertividade; Comunicação verbal; Comunicação escrita; 

Tomada de decisão e solução de problemas; Organização e planejamento; Visão 

estratégica; Visão de futuro; Adaptabilidade; Prontidão; e Trabalho em equipe.  

 

Ao final de sua investigação, o pesquisador verificou, de forma geral, que a maioria 

dos estudantes têm a expectativa de que um coordenador utilize habilidades mais 

voltadas para aplicação no ambiente acadêmico e que consiga agir no sentido de 

resolver os problemas apresentados em tempo hábil, que tenham um perfil de 

prontidão, se esforçando continuamente no sentido de estar sempre disponível para 

o atendimento das demandas, tanto aos alunos como também aos professores. 

 

Seabra et. al. (2015) pesquisaram sobre como são vivenciadas as competências 

gerenciais, ideais e reais, de coordenadores de cursos de graduação em Enfermagem 

na cidade de Belo Horizonte. Nessa oportunidade, entrevistaram 14 coordenadoras 

de cursos localizados na cidade de Belo Horizonte. Os autores levaram em 

consideração para realizar sua pesquisa, que as competências de um coordenador 

tendem, na maioria das vezes, a levarem em conta o contexto e o modelo de gestão 

em âmbito geral adotado por uma IES. Desta forma, cabe ao gestor desempenhar 

determinados papéis, de modo a operacionalizá-lo. 

 

Os autores optaram por utilizar como base de referências para entender as 

competências de um coordenador, um modelo conceitual que reúne quatro estilos 

gerenciais e que é pautado por duas classificações principais. A primeira, é a 

estabilidade e o controle versus a flexibilidade e a autonomia; e, a segunda 
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classificação, é o foco interno e a integração versus o foco externo e a diferenciação. 

Estas classificações implicaram nos principais modelos de gestão praticados pelos 

coordenadores entrevistados e, ao final da pesquisa, possibilitou constatar as 

competências reais mais recorrentes nas suas falas: desenvolvimento e comunicação; 

estabelecimento de metas, planejamento; a gestão participativa; bom relacionamento 

interpessoal; e, a capacidade de liderança.  

 

Em estudo mais recente, Paixão (2019) analisou o perfil do coordenador de curso e 

suas competências para um gestor acadêmico. Levou em consideração as 

percepções dos sujeitos que atuam nas coordenações e de docentes que atuam nos 

diversos cursos ofertados pela Universidade Federal de Pernambuco. Os resultados 

apontaram que as principais funções gerenciais do coordenador de curso vão além 

das responsabilidades normais como estar à frente das atividades da sua 

coordenação. Precisam também se preparar para enfrentar crises, conflitos e 

dificuldades, além de estabelecer metas e objetivos. Devem ser aptos para garantir e 

evidenciar modelos de gestão por metas racionais e processos internos. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário compreender sobre as competências inovadoras 

que podem ser úteis para a atuação de coordenadores de curso superior em um 

ambiente cada vez mais exigente em termos de inovação e melhores práticas de 

gestão para ampliar os resultados das IES. 

 

2.4 Competências Inovadoras para a Coordenação de Curso Superior 

 

Considerando as mudanças e as necessidades vivenciadas devido a era da 

globalização e seus impactos no mundo da educação e os desafios e exigências 

esperadas por um coordenador de curso, entende-se que práticas pautadas pela 

inovação, podem ser ferramentas que proporcionam inúmeros benefícios. Elas podem 

se transformar em um catalisador que promove evolução e, desta forma, podem ser 

percebidas sob uma perspectiva que possibilita fluidez para o contexto educacional e 

para as práticas de gestão em uma coordenação de curso (Toda, Silva & Rocha, 

2015).  
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Percebe-se frente às atualizações mercadológicas, que é preciso inovar para reter e 

fidelizar alunos diante da alta competitividade. Isso significa que se faz preciso 

proporcionar mudanças que se tornem atraentes, gerando maior satisfação das 

necessidades dos alunos e, também, um diferencial frente a concorrência. Para que 

tudo isso aconteça, faz-se necessário que exista o alinhamento entre as premissas 

institucionais e o trabalho desenvolvido entre todos os facilitadores de aprendizagem, 

tal ponto inclui, principalmente, o papel do coordenador (Giacomini, Ribeiro, Chaerki 

& Frega, 2017). 

 

Ter habilidade para inovar pode ser considerado um desafio para um coordenador por 

vários motivos, mas, também, porque estabelece um dos resultados frente as novas 

exigências do MEC que inseriu “práticas exitosas ou inovações” no critério de análise 

para atribuição do conceito máximo em muitos indicadores do novo Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação. Tal fato, exige dos coordenadores participação e 

gestão eficiente para agir de forma efetiva, contribuindo para manter alinhadas aos 

padrões de qualidade indicados pelos instrumentos de avaliação (Muriel, 2018). 

 

As novas necessidades mercadológicas exigem da Gestão educacional, capacidade 

para se reinventar de maneira a promover processos de ensino-aprendizagem cada 

vez mais atualizados, conectados e capazes de ampliar as experiências em sala de 

aula. A este respeito, é preciso que os coordenadores de cursos estejam preparados 

e tenham competências que satisfaçam tais necessidades (Cardozo & Colares, 2018). 

 

Correlacionando o papel do coordenador aos conceitos de inovação, é válido discorrer 

que esta última, trata-se da criação de ideia, mas, principalmente, de sua aplicação e 

execução. Também é a composição de processos, produtos, sociedade e, até mesmo, 

o mundo transformado. Visto dessa maneira, inovador é alguma coisa ou alguém que 

agrega valor em qualquer âmbito ou área, criando algo novo, seja de maneira 

econômica, social ou pessoal (Audy, 2017). 

 

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico ([OCDE], 

2015), inovação se trata da implantação de um método novo em meio organizacional, 

por intermédio de diferentes práticas de negócio, na organização, espaço laboral ou 

nas relações externas, bem como no marketing. 
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O conceito de inovação, segundo Kampylis, Bocconi e Punie (2012, p. 6), pode ser de 

difícil consenso, mas, que de maneira geral, tem algumas características essenciais: 

 

. Inovação é uma atividade intencional. 

. Normalmente, é concebida para resolver problemas de forma deliberada. 

. Está relacionada com uma mudança e, isso, implica que é uma novidade, 

podendo acontecer por intermédio de produtos inovadores ou algum método 

diferenciado. 

 

A inovação, no âmbito da educação, pode estar associada à necessidade de 

mudança. Ela é direcionada por pensamentos diferenciados que estimulam a criação 

e o aprimoramento, facilita o conhecimento, possibilita métodos, técnicas, orienta o 

comportamento para buscar soluções diversas e que aumentem as possibilidades 

efetivas nas didáticas do ensino, metodologias e novas estratégias para se adequar 

ao perfil de cada aluno (Carvalho, 2015). 

 

Inovar é rever, estudar e buscar outras possibilidades de ação para as mesmas 

dificuldades, até então insolúveis e aparentemente impossíveis de serem resolvidas. 

A identificação do processo de mudança é o primeiro passo para a inovação em 

qualquer área de conhecimento e segmento da realidade mercadológica, em qualquer 

grupo de pessoas ou organização (Carvalho, 2015). 

 

Ao se falar em mudanças, faz-se necessário lembrar que mesmo que elas contribuam 

para um bem ou desenvolvimento, não acontece de forma indolor, rápida ou simples. 

Toda mudança genuína requer maturação, quebra de paradigmas, persistência e, 

dentro do âmbito educacional, tal processo só acontece a partir da modificação de 

velhos hábitos (Gravatá, Piza, Mayumi, & Shimahara, 2013). 

 

Mesquiatti (2014) contribui com seus estudos ao abordar pontos fundamentais em 

situações em que as mudanças são rápidas e substanciais: 

(i) As instituições educacionais necessitam muito mais de transformação do que 
simplesmente de adaptação para superar a “síndrome da mesmice”; (ii) crucial 
para o sucesso é a capacidade de liderar um processo de mudança contínuo e 
criativo; (iii) crucial para o processo de mudança é o equilíbrio de continuidade 
e segurança com mudança e inovação; e (iv) a competência-chave a ser 
desenvolvida para este fim é aprender a fim de mudar e mudar a fim de 
aprender (Mesquiatti, 2014, p. 41). 
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A inovação apresenta características específicas. Segundo Cunha (2008), dentro das 

experiências educacionais, podem ser descritas como: ruptura com a forma tradicional 

de ensinar e aprender; gestão participativa; reconfiguração dos saberes; 

reorganização da relação teoria-prática; perspectiva orgânica no processo de 

concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência desenvolvida; mediação; e, 

protagonismo. 

 

A inovação nas práticas educacionais apresenta várias características, podendo ser 

associadas a diversas ferramentas. Uma das que mais se destacam é o uso das 

tecnologias que, se usada de forma adequada, pode tornar as atividades em sala de 

aula mais interativas, mediar e agilizar diversas ações em prol do conhecimento. 

Entretanto, utilizar as tecnologias para aplicar formas inovadoras vai muito mais além 

de colocar computadores, lousas digitais e qualquer outra ferramenta tecnológica em 

sala de aula (Echeverría, 2015). 

 

Cruz e Bizelli (2015) corroboram com a ideia de que no ensino superior é preciso 

constantes ações ou práticas de inovação. Isso se deve ao fato de que a era da 

globalização exige dos profissionais capacitação eficiente e é dever de uma IES 

proporcionar condições para tal. Faz-se necessário que as práticas em sala de aula 

sejam baseadas em metodologias que satisfaçam estas necessidades, tornando o 

aluno o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Também é preciso 

estimulá-lo, para que busque novas informações, que saiba trabalhar individualmente 

e em grupo e, também, que usufrua das tecnologias para agilizar e facilitar todo esse 

processo. 

 

O processo de ensino aprendizagem aplicado de forma inovadora possibilita maior 

satisfação das necessidades do aluno, estimulando-o para participação ativa e que 

atendem a alguns critérios importantes: Aprendizagem significativa ao aluno, ou seja 

precisa fazer sentido para ele; é preciso utilizar metodologias ativas e inovadoras; 

promover reflexão do tempo e espaços de aprendizagem; e utilizar recursos abertos 

para aplicação do aprender (Allan, 2017). 

Nesse sentido, faz parte das competências de um coordenador, apoiar e estar à frente 

de ações inovadoras que possibilitem, por exemplo, a inserção da tecnologia em sala, 

bem como os métodos ativos de ensino. Essas novas metodologias tornam o aluno 
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mais proativo e mais autônomo para conseguir encontrar soluções e resolver 

problemas reais ou tomar decisões voltadas para o assunto abordado em aula 

(Mendonça & Siva, 2015).  

 

Os autores alegam que a utilização de artefatos tecnológicos em sala de aula oferece 

inúmeras possibilidades em benefício da aprendizagem, sendo parceira para o 

aumento da capacidade reflexiva e cognitiva. Assim, pode ser vista como uma 

excelente forma de inovar, mas, para isso, é preciso uma boa gestão, professores 

preparados e artefatos digitais em bom funcionamento e acesso à internet. Ter acesso 

à rede amplia a capacidade de produção individual e coletiva, promove maior 

integração, beneficia a leitura, interpretação, análise e apropriação dos conceitos 

científicos. 

 

Inovar em educação, na atualidade, é implementar metodologias que possibilitem ao 

aluno assumir uma postura de protagonista do processo ensino-aprendizagem, sendo 

necessário que as instituições tenham o perfil proativo, diferenciado, empreendedor e 

inovador. Tais práticas aumentam a autonomia do aluno em sala de aula, no contexto 

social, econômico e político (Rodrigues & Miranda, 2013). 

 

Completando, Rodrigues e Miranda (2013) ensinam que, especificamente no ensino 

superior, tais métodos de ensino podem possibilitar uma formação mais eficiente e 

que preparem melhor os futuros profissionais para atuarem no mercado de trabalho e 

em ambiente globalizado. Isso, sem falar de sua importância para práticas de 

educação mais proativas, diferenciadas, empreendedoras e inovadoras, citando como 

exemplo de inovação a educação a distância. 

 

O uso das tecnologias em conjunto com metodologias ativas, oferece aos alunos a 

oportunidade de criarem melhores estratégias para o conhecimento, para a ciência, 

construção de uma realidade holística e interdisciplinar, com um rico repertório de 

competências intelectuais, aumento da capacidade crítica, melhora no processo de 

comunicação, liderança, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. As 

metodologias ativas fazem o aluno aprender a aprender, bem como a gerenciar 

melhor esse processo e utilizar as melhores estratégias (Souza, et al., 2015). 
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Em seus estudos, Barbosa e Moura (2013) descrevem as principais formas de 

proporcionar aprendizagem ativa em sala de aula. Para tais práticas é preciso 

estimular o aluno a saber ouvir, ver, perguntar, discutir, fazer e, também, ensinar. Elas 

o instigam a sair da zona de conforto e o estimulam a fazer alguma coisa, levando-o 

a pensar, interagir e construir o conhecimento ao invés de apenas recebê-lo 

passivamente. Nesse contexto, além de estimulador, o professor assume um papel 

de orientador e facilitador para o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Ressalta-se que, nos dias de hoje, todos estão super conectados, não sendo possível 

desconsiderar as ferramentas disponíveis para a chamada Educação 4.0. Os 

coordenadores precisam ter competências inovadoras e saber utilizar as tecnologias 

disponíveis na educação (Andrade, 2018).  

 

Educação 4.0, segundo Balsan, Franz e Souza (2018), refere-se a uma metodologia 

de ensino baseadas a partir de projetos, uso da tecnologia e também ensino baseado 

em aprendizagem ativa no qual aproxima os alunos de sua realidade e que o foco é a 

criação de ambientes inovadores para desenvolvimento de maior autonomia dos 

alunos. 

 

A utilização das novas tecnologias traz a necessidade de várias mudanças. Na 

Educação 4.0 o aluno passa a viver a experiência da aprendizagem por meio de 

projetos colaborativos, nos quais os professores e colegas atuam juntos. Os recursos 

disponíveis na escola passam a ser usados de maneira criativa e novas estratégias 

são baseadas nas metodologias ativas para as atividades em sala de aula (E-book 

Planeta Educação, 2020).  

 

As metodologias ativas são aquelas que mesclam as várias ferramentas disponíveis, 

como jogos de empresas, audiovisual, EaD, discussões e atividade de tomada de 

decisão. Como consequência, esse ambiente inovador traz a necessidade de novos 

gestores e professores que possibilite formar pessoas que sejam proativas e criativas. 

O educador deve ter a competência de mediar a construção do conhecimento (Móran, 

2017). 
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Para Móran (2017), o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 

(TDICs) - computadores, projetores de multimídias, quadros interativos, tablets, 

smartphones e outras tecnologias de uso cotidiano são inseridos na dinâmica do 

processo de aprendizagem.  

 

Relacionando as necessidades do mercado em educação superior, o uso da inovação, 

das metodologias ativas e as competências do coordenador de curso, compreende-

se a importância do seu papel, uma vez que ele está à frente de todo esse processo. 

Além das atribuições e competências já mencionadas, é válido lembrar, segundo 

Silva, Queiroz, Queiroz e Furukava (2017), que o coordenador precisa se perceber 

como um empreendedor, para que possa ter eficiência na gestão acadêmica. Isso 

pode ocorrer por meio de práticas pedagógicas eficazes e que atendam às 

necessidades da sua equipe, para que ambos consigam atender às necessidades dos 

alunos. 

 

Em achados recentes e, que não apenas contribuem, mas, também, desenham um 

modelo de gestão de competências dos coordenadores de curso, Sperb (2018) 

discorre sobre práticas inovadoras que conseguem reunir conhecimentos essenciais 

que devem compor o perfil de competências essenciais a um coordenador gestor, a 

partir de uma visão sistêmica. Em tal modelo, o autor dispõe sobre quatro fatores para 

um coordenador gestor: 

 

. Gestão administrativa: envolve competências para a estratégia de negócios; 

gestão organizacional (pessoas, processos e produto); gestão de capitais 

criativos; indicadores de desempenho; avaliação de desempenho; política de 

benefícios; planilha de demandas; e, condução de reuniões. 

. Gestão acadêmica/pedagógica: entender sobre Índice Geral de Cursos 

(IGC), Conceito Preliminar de Curso (CPC), Conceito de Curso (CC), Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), Questionário Sócio 

Econômico (QSE), Curricularização da Extensão, Design Thinking e 

Metodologias Ativas e Instrumento de Avaliação e ações de Caracterização. 

. Fatores de gestão mercadológica: envolve a gestão de marca em cursos 

de graduação, comunicação externa e interna, entender sobre atributos 

qualificadores e diferencial competitivo, transferência e gestão de credibilidade. 
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. Fatores de gestão estratégica de inovação: entender sobre práticas 

pautadas por posicionamento estratégico; Inovação guiada pelo Design; Tríade 

da proposta de Valor; Business Model Canvas; Matriz de Macro Cenários; 

Matriz de Agentes; Plano de Ação 5W2H; Infografias e Catalisadores de Valor. 

 

Segundo Sperb (2018), os quatro fatores para gestão reúnem aspectos que 

satisfazem as exigências do MEC e das atuais necessidades de mercado. Além disso, 

possibilita maior preparo para liderança, com coordenadores capazes de promover 

mudanças estratégicas, estruturais, financeiras e operacionais no atual cenário, 

garante práticas administrativas eficientes, metodologias pedagógicas satisfatórias, 

estratégias mercadológicas e de inovação, sustentabilidade organizacional e 

financeira, planejando, desenvolvendo, controlando e avaliando seu processo de 

gestão. A Figura 6 apresenta o fluxo de benefícios da qualificação de coordenadores 

a partir dos quatro fatores de gestão. 

 

 
Figura 6 
Quatro fatores de gestão 
Fonte: Sperb, D. Q. (2018). Coordenador de curso e as 4 competências essenciais para gestão. 
Recuperado de https://www.linkedin.com/pulse/coordenador-de-curso-conhecimentos-habilidades-e-
quintana-sperb/ 

https://www.linkedin.com/pulse/coordenador-de-curso-conhecimentos-habilidades-e-quintana-sperb/
https://www.linkedin.com/pulse/coordenador-de-curso-conhecimentos-habilidades-e-quintana-sperb/
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Por meio dos quatro fatores de gestão apresentados na Figura 6 - administrativos, 

acadêmicos/pedagógicos, mercadológicos e estratégicos de inovação –, bem como 

de suas respectivas ferramentas, torna-se viável proporcionar uma gestão moderna, 

inovadora e adequada.  

 

2.5 Principais contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

Constatou-se ao longo das discussões deste capítulo que ser um coordenador de 

curso é um papel importante para as IES. Ele vem, ao longo dos anos, assumindo o 

papel de gestor e ganhando maiores responsabilidades. 

 

O coordenador de um curso é o elo entre professor-aluno, direção-professores, 

colaboradores-professores, alunos-direção. Tal desafio requer competências 

inovadoras e habilidades diversas. Entre os trabalhos de expressão sobre o tema 

estão os de autores como Mesquiatti (2014), Nunes e Leão (2015); Seabra et al. 

(2015), Sperb (2018), Balsan et al. (2018) e Cardozo e Colares, 2018).  

 

Estes estudos contribuíram para a compreensão do histórico, bem como da descrição 

das principais competências e desafios que são exigidos a um coordenador. Seus 

achados embasaram esta pesquisa e nortearam para as etapas de coleta e análise 

dos dados – a qual se deu por meio de análise categórica e sistematizada – que 

buscam responder aos objetivos específicos propostos neste estudo, conforme 

apresentado no próximo capítulo. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Este capítulo, apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento desta dissertação. Conforme destaca Gil (2008), a metodologia de 

pesquisa trata-se de um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo. Para Gil (2008), este tipo de pesquisa, 

além de tentar identificar a existência de relações entre diferentes variáveis, também 

pretende determinar a natureza dessa relação. Vergara (2000) explica que a pesquisa 

descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, constrói 

correlações entre variáveis definindo, assim, sua natureza, não tendo, portanto, 

apenas o compromisso de explicar os fenômenos que descreve. Na pesquisa 

descritiva considera-se a observação, a descrição e a documentação como aspectos 

situacionais.  

 

Nesta pesquisa, foram utilizados, também, documentos da IES para realização de 

estudo documental. A este respeito (Bailey, 2008), contribui com o entendimento de 

que pesquisa documental é uma técnica para analisar documentos importantes e que 

possam conter informações sobre o fenômeno de que deseja estudar. Bardin (1977) 

defende que esta técnica consiste em uma série de operações com o propósito de 

estudar e analisar diversos documentos para descobrir fenômenos sociais, 

econômicos ou outros. 

 

Quanto à abordagem utilizada, optou-se pelo tipo qualitativo que, segundo Minayo 

(2012), é observada de forma subjetiva, com inúmeros significados, valorações e 

crenças. Nesse sentido, foram aplicados questionários semiestruturados com os 

coordenadores de cursos da IES, com perguntas que permitiram respostas subjetivas, 

possibilitando compreender os significados que eles dão no que se refere às 

competências necessárias para a gestão de curso superior da instituição.  
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3.2 Unidade de análise e observação 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de educação superior privada, o Centro 

Universitário Uninovafapi, que constitui a unidade de análise. Foi solicitada a 

autorização da instituição, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) – Institucional (Apêndice A) para a realização da pesquisa com os 

coordenadores de seus cursos.  

 

A IES está localizada no estado do Piauí, possui 18 cursos de graduação, com um 

total de 15 coordenadores de cursos, visto que um deles cuida de três coordenações 

de áreas afins.  

 

A unidade de observação foi composta pelos coordenadores de cursos e, para a 

pesquisa, foi solicitada a participação dos 15 coordenadores do Uninovafapi. Porém, 

apenas 12 coordenadores aceitaram participar da pesquisa. Foi utilizado como critério 

de inclusão o fato de o coordenador ter, no mínimo, um semestre exercendo a função 

de coordenação e ministrando disciplina em sala de aula no período da pesquisa. O 

critério de exclusão foi o de não incluir os coordenadores que não têm um semestre 

concluído de funções na coordenação e aqueles que não estivessem ministrando 

disciplinas no período da pesquisa. 

 

Após a autorização da instituição, foi aplicado um questionário semiestruturado com 

os participantes. Inicialmente, a intenção era de aplicar presencialmente e 

individualmente. Contudo, por conta da pandemia da COVID 19, entrou-se em contato 

via WhatsApp e ligação telefônica para aplicação do questionário de forma individual 

com cada coordenador, sendo explicados os objetivos e os procedimentos da 

pesquisa e sua efetivação. A sua realização ocorreu com o preenchimento por meio 

do Google Forms para facilitação e melhor preenchimento do questionário 

semiestruturado.  

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental e, também, de 

campo. Para isso, foram consultados documentos da IES e realizadas as aplicações 

do questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas.  
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Previamente à realização de coleta de dados com os participantes, foram levantadas 

algumas informações por intermédio de documentos disponibilizados e autorizados 

pela Instituição pesquisada. Tal etapa permitiu o levantamento de informações acerca 

da caracterização da Instituição e descrever as atribuições do coordenador de curso 

do UNINOVAFAPI, segundo os documentos institucionais. 

 

Utilizou-se como documento de estudo o Regimento Geral, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e a Descrição de Cargo de Coordenador de Curso. Por 

meio deles foi possível coletar informações gerais sobre a IES pesquisada e os dados 

sobre as atribuições dos coordenadores de cursos.  

 

O questionário semiestruturado foi aplicado de forma individual com cada 

coordenador, após contato por ligação e mensagem de Whatsapp, em que foi 

repassado o link para preenchimento do questionário que estava disponibilizado pelo 

Google Forms. Estima-se que cada preenchimento tenha durado uma média de 15 

minutos.  

 

Os participantes foram informados a respeito da pesquisa e da autorização para a 

realização por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), os quais foram enviados por e-mail e sendo devolvidos digitalizados e 

assinados. Como a pesquisa foi realizada por uma ferramenta em que eles mesmos 

digitaram as respostas, não foi necessária a transcrição dos dados, os quais foram 

somente organizados, categorizados e analisados. O questionário semiestruturado se 

encontra no Apêndice D. 

 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

Após o preenchimento dos questionários pelos participantes, foram realizadas as 

etapas seguintes utilizando a técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977). Tal 

análise se deu por meio de leituras do material coletado, objetivando a busca de 

significados trazidos pelos participantes à questão que norteia esta pesquisa.  

 

As etapas que foram realizadas conforme sugerido pela autora da técnica: 1) Pré 

análise; 2) Extrapolação do material; e, 3) Tratamento dos resultados, inferência e 
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interpretação. Sendo estas as etapas principais segundo a autora, para a análise de 

conteúdo.  

 

Para melhor exploração tanto da bibliografia, como da pesquisa dos documentos e 

análise dos resultados, adotou-se os procedimentos de codificação, classificação e 

categorização. A fase de tratamento dos resultados implicou na inferência e a 

interpretação de todos os dados, em que ofereceram o embasamento e as 

perspectivas significativas para este estudo. 

 

A Figura 7 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados. A primeira coluna 

apresenta os objetivos específicos da dissertação e, a segunda, o nome dos autores 

do referencial teórico que deram suporte à análise. A terceira coluna, descreve o tipo 

de pesquisa realizada para atingir cada objetivo. A quarta coluna, apresenta a fonte 

de coleta de cada um dos dados. 

 

Objetivos específicos Autores/Documento 
Tipo de 

pesquisa 
Fonte da coleta 

de dados 

a) Descrever as atribuições 
de um coordenador de 
curso superior de acordo 
com a literatura. 

Nunes e Leão (2015); 
Seabra, Paiva e Luz (2015). 

Pesquisa 
bibliográfica 

Referencial 
teórico 

b) Descrever as 
competências do 
coordenador de curso do 
Uninovafapi conforme os 
documentos institucionais. 

Fleury e Fleury (2001); 
Carbone et al. (2009); 

Ferreira (2009) 
Munck, Munck e Souza (2011) 

Nunes e Leão (2015); 
Seabra, Paiva e Luz (2015) 
. Cardozo e Colares (2018). 

 

Pesquisa 
documental 

PDI, Descrição 
de Cargos e 
Regimento 

Interno 

c) Identificar a percepção 
dos coordenadores de 
cursos superiores sobre o 
Programa Coordenador 
Gestor da Afya 
Educacional. 

Lima e Mâsih (2010); 
Munck, Munck e Souza (2011); 

Palmeiras e Szilagyi (2011); 
Manço (2012); 

Nunes e Leão (2015); 
Seabra, Paiva e Luz (2015); 

Sperb, (2018). 
Staut (2019) 

Furukawa e Cunha, (2011) 
Ogle e Glass(2014). 

Carvalho (2015) 

Pesquisa de 
campo 

Questionário 
semiestruturado 
aplicado com os 
coordenadores 

da IES 
(Apêndice D) 

Figura 7 
Estratégia de análise de dados 
Fonte: Elaborada pela autora  
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3.5 Procedimentos éticos 

 

De acordo com as determinações das resoluções nº 466/2012 e nº510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério de Saúde, foi solicitada, 

inicialmente, a autorização do Centro Universitário Uninovafapi para a realização do 

estudo nas dependências da instituição, com seus coordenadores de cursos de 

graduação. 

 

Após autorizada a pesquisa, o presente projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e 

submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário 

Uninovafapi. Após a autorização do CEP, foi dado início aos procedimentos de coleta 

de dados, os quais iniciaram com o contato com cada participante para convidá-los 

individualmente, sendo explicado do que se trata a pesquisa, quais os seus objetivos, 

riscos e benefícios, bem como os demais cuidados éticos que foram considerados no 

estudo. Os coordenadores deram seu consentimento voluntário por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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4 Análise dos Dados e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo aborda a análise dos dados coletados e a discussão dos resultados da 

pesquisa. Para tanto, realizou-se a apresentação dos resultados obtidos em pesquisa 

documental, relação com dados colhidos por intermédio do questionário aplicado e a 

discussão com base na literatura. 

 

Para melhor organização, entendimento e auxílio na categorização, os resultados 

foram organizados e divididos em quatro tópicos, seguindo os objetivos da pesquisa, 

sendo eles:  

 

. As atribuições do coordenador de curso superior, de acordo com a literatura. 

. As competências do coordenador de curso do Uninovafapi, conforme os 

documentos institucionais. 

. Análise do Programa Coordenador Gestor da Afya Educacional. 

. Discussão dos resultados: As competências inovadoras dos coordenadores 

de curso superior. 

 

As seções apresentam, de maneira detalhada, a relação entre os achados:  

literatura adotada, pesquisa documental e dados dos questionários respondidos pelos 

participantes que possibilitou traçar o entendimento sobre as competências 

inovadoras para um coordenador de curso superior. 

 

4.1. As atribuições do coordenador de curso superior, de acordo com a 

literatura  

 

O Centro Universitário UNINOVAFAPI está no mercado de educação superior há 

quase duas décadas, localizado na cidade de Teresina-PI e fazendo parte de um 

grupo maior de instituições de educação superior. Disponibiliza cursos de graduação 

nas áreas de saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Tecnólogo em Radiologia), 

humanas (Administração de Empresas, Design de Moda e Direito) e exatas 

(Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Engenharia Ambiental, Engenharia 
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Civil e Engenharia de Produção), totalizando 18 cursos e, aproximadamente, seis mil 

alunos. 

Além dos cursos de graduação presencial, a instituição conta, desde, 2014 com 

cursos na modalidade de Educação à Distância (EaD), sendo eles: Administração, 

Recursos Humanos e Serviço Social. Conta, também, com um curso de Pós-

Graduação stricto sensu, o Mestrado em Saúde da Família e, ainda, com cursos de 

especialização em áreas diversas.  

 

Para garantir melhor desenvolvimento de habilidades práticas de seus alunos e com 

o intuito de oferecer serviços em saúde para a comunidade, a instituição possui uma 

clínica escola multidisciplinar que dispõe de uma ampla estrutura de prestação de 

serviços nas áreas de saúde. Este espaço é denominado como Centro Integrado de 

Saúde (CIS), prestando atendimentos à população. Nesta clínica os alunos podem 

aprender sob a supervisão de professores como funciona a prática, enquanto os 

pacientes se beneficiam pelo serviço prestado. 

 

A instituição oferece atividades de ensino, pesquisa e extensão para a ampliação das 

possibilidades de desenvolvimento dos alunos. Ainda com este intuito, vem investindo 

para a implementação de mudanças para adaptar os espaços para a prática de 

metodologias ativas de ensino e novas tecnologias para os cursos.  

 

O UNINOVAFAPI possui a missão de formar cidadãos éticos, tecnicamente 

competentes e politicamente responsáveis, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida da população e para o desenvolvimento sustentável do estado do Piauí, da 

região e do país. 

 

A partir das características institucionais descritas sobre o UNINOVAFAPI, 

compreende-se o quanto é importante e desafiador o trabalho de um coordenador de 

curso. Fazendo paralelo com a literatura utilizada, Manço (2012), em seus estudos, 

discorre sobre a importância e sobre as atribuições de coordenador, em que são 

exigidas que tenham ampla experiência em gestão, gerir sua equipe, realizar ações 

de caráter pedagógico, humano e técnico, o que requer um trabalho didático-

administrativo e pedagógico. 
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Mais recentemente, a partir dos achados de Seabra et al. (2015), foi compreendido 

que é preciso, por parte do coordenador, que tenha adaptabilidade e capacidade de 

inovar, aptidão para uso de tecnologias, agilidade, resolutividade, proatividade e 

facilidade com negociação. Observa-se que as competências exigidas para o cargo 

foram expandidas, envolvendo novas habilidades como a capacidade de inovar e 

negociar. 

 

Tais necessidades de adaptação devem-se às novas demandas mercadológicas, 

exigindo dos coordenadores de curso superior maior preparação e capacidade para 

gerir. Faz-se necessário se reinventar para promover processos de ensino-

aprendizagem cada vez mais atualizados, conectadas com a atualidade e capazes de 

gerar experiências inovadoras em sala de aula (Cardozo & Colares, 2018). 

 

As seções a seguir abordam detalhadamente todos os resultados deste trabalho. Com 

a intenção de responder aos objetivos inicialmente pretendidos, cada seção mostra 

os resultados obtidos por intermédio da pesquisa documental e de campo. Quando 

necessário, relaciona-se seus resultados com os achados da pesquisa documental, 

permitindo conhecer as atribuições dos coordenadores do UNINOVAFAPI. Relaciona, 

ainda, com a literatura adotada, possibilitando identificar as competências inovadoras 

para um coordenador de curso superior. 

 

4.2 As competências do coordenador de curso do UNINOVAFAPI, conforme os 

documentos institucionais 

 

As competências dos coordenadores de curso do UNINOVAFAPI, segundo as 

informações obtidas no Regimento Geral e na Descrição de Cargos, respondem aos 

conceitos ditos por Fleury & Fleury (2001), que defendem a competência como 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto 

desempenho. Carbone et al. (2009) também explicam que cada organização possui 

suas próprias competências, sendo que os profissionais ligados a ela tendem a 

mobilizar-se para desenvolver-se e supri-las.  

 

Desta forma, são descritas as responsabilidades de um coordenador de curso do 

UNINOVAFPI, segundo o Regimento Geral: 
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. Exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso 

e representá-lo. 

. Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas 

emanadas do CONSUNI, do Conselho de Curso e dos órgãos superiores. 

. Integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso. 

. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução do 

projeto pedagógico. 

. Decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de componentes 

curriculares, de acordo com as normas institucionais. 

. Exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso. 

. Tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência 

ou emergência comprovados. 

. Propor a oferta das atividades de ensino, segundo critérios de qualidade, 

sustentabilidade e exequibilidade, respeitadas as diretrizes institucionais. 

. Designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

. Acompanhar e controlar a frequência dos docentes, dos discentes e do 

pessoal técnico-administrativo atuantes no seu curso. 

. Acompanhar e controlar o cumprimento das normas aplicáveis ao curso sob 

sua coordenação, especialmente, em relação ao reconhecimento e renovação 

de reconhecimento. 

. Zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão relacionadas ao 

curso sob sua coordenação. 

. Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos. 

. Cumprir e fazer cumprir as normas constantes no Regimento Geral, assim 

como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores. 

. Sugerir ao Conselho do Curso alterações no projeto pedagógico do curso e 

medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades acadêmico-

administrativas. 

. Desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de 

suas atividades de apoio técnico-administrativo, integrando-se ao processo de 

avaliação institucional coordenado pela Comissão Própria de Avaliação. 
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. Especificar e propor a infraestrutura necessária à realização e execução do 

projeto pedagógico do curso, observando-se os padrões de qualidade fixados 

pelo MEC e pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI. 

. Administrar, de forma ética, os relacionamentos, criando condições favoráveis 

ao desenvolvimento de um clima de respeito e cordialidade acadêmica. 

. Realizar visitas frequentes, presenciais ou virtuais, às turmas do curso e 

reuniões com os seus representantes, registrando expectativas e informações 

que contribuam para a melhoria das condições de ensino. 

. Coordenar a elaboração e implantação de manuais de procedimentos 

específicos do curso, visando à padronização e à otimização dos processos 

de trabalho, em consonância com as normas do Centro Universitário 

UNINOVAFAPI. 

. Articular-se com o mercado de trabalho, visando a constante adequação do 

curso e do processo seletivo dos seus candidatos às necessidades e 

exigências econômicas, políticas e sociais. 

. Definir o público-alvo, o mercado e as estratégias necessárias à consolidação 

da imagem e do conceito do curso e programas e projetos a ele relacionados, 

apoiando as atividades de divulgação do Curso e de captação de novos 

alunos. 

. Estabelecer parcerias visando à integração das comunidades interna e 

externa e à obtenção de melhores resultados nas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e serviços. 

. Promover a avaliação integrada dos processos de trabalho e dos resultados 

esperados da gestão do curso, mediante a análise das estratégias 

empregadas e dos níveis de consecução das metas estabelecidas, segundo 

parâmetros qualitativos e quantitativos. 

. Colaborar, em conformidade com o Programa de Avaliação Institucional, com 

a avaliação do desempenho dos docentes e dos seus colaboradores técnico 

administrativos, identificar necessidades e propor ações para a sua 

qualificação. 

. Gerenciar aspectos acadêmicos, administrativos e financeiros relacionados 

com os alunos vinculados ao curso. 
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. Acompanhar os registros de notas e faltas dos alunos nos componentes 

curriculares, observando rigorosamente os prazos e normas estabelecidas 

pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI. 

. Acompanhar o desempenho dos acadêmicos do seu Curso e a integralização 

da matriz curricular, orientando para a conclusão do Curso no prazo 

regulamentar. 

. Adotar medidas de acompanhamento do acadêmico visando à redução dos 

índices de evasão. 

. Adotar medidas de revisão, atualização e acompanhamento com vistas ao 

bom desempenho, dos alunos do curso, em processos avaliativos dos órgãos 

reguladores. 

. Promover ações que visem o acompanhamento dos egressos. 

. Exercer todas as funções próprias ou correlatas à Coordenadoria de Curso ou 

ainda outras que lhe sejam delegadas pelo Reitor, pelos Diretores ou por 

normas complementares. 

 

Segundo o documento de Descrição de Cargo, obtido por meio do setor de Recursos 

Humanos, o coordenador de curso do UNINOVAFAPI tem a principal missão de 

administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas do curso, 

promovendo a integração entre docentes e discentes, conforme diretrizes 

institucionais. Sua principal competência é assumir responsabilidades organizacionais 

e de liderança. Ele deve possuir especialização, mestrado ou doutorado em área 

correlata ao curso que coordena.  

 

Para assumir o cargo, precisa ter experiência mínima de quatro anos em docência no 

curso de sua área de atuação e em orientação de equipes, além de ter conhecimento 

e habilidades com: o pacote Office; conhecimento da legislação educacional 

específica relativa ao curso sob sua responsabilidade; conhecimento na área de 

gerenciamento acadêmico e administrativo; desejável que entenda sobre 

implementação de ações para retenção de alunos; que tenha conhecimento das 

etapas necessárias à elaboração de projetos, sistemas e processos de ensino; 

capacitação quanto ao gerenciamento de processos acadêmicos inerentes ao curso; 

capacitação quanto ao gerenciamento de processos administrativos inerentes ao 
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curso; noções de rotinas administrativas; e saiba sobre domínio de técnicas de 

abordagem e atendimento em geral. 

 

A descrição detalhada de suas atribuições: 

 

. Dirigir o curso e coordenar os trabalhos docentes. 

. Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas do 

curso, promovendo a integração entre elas e com as políticas e normas 

praticadas pela Instituição. 

. Convocar e presidir reuniões de colegiado de curso, NDE e outras instâncias 

consultivas e deliberativas, com direito a voto, inclusive o de qualidade. 

. Encaminhar à Diretoria Acadêmica e demais órgãos sugestões e expedientes 

das respectivas áreas de competência. 

. Elaborar e apresentar à Diretoria Acadêmica os anteprojetos dos planos 

didático-pedagógicos do curso. 

. Fixar horário das disciplinas ofertadas pelo curso. 

. Definir o horário dos professores nas disciplinas específicas. 

. Representar o curso perante a comunidade. 

. Sugerir providências referentes aos serviços administrativos do curso e 

elaborar relatórios periódicos das atividades, conforme exigência institucional. 

. Fiscalizar o cumprimento do regime acadêmico e didático-pedagógico, bem 

como a assiduidade do corpo docente e seus horários de atividades. 

. Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 

âmbito do curso. 

. Auxiliar nos assuntos de registro e controle acadêmico (matrículas, 

rematrículas, transferências e outros), bem como sobre a fixação e 

cumprimento de prazos das rotinas acadêmicas. 

. Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e as 

deliberações dos órgãos da administração da Instituição. 

. Exercer o poder disciplinar. 

. Dar atendimento pessoal aos alunos e professores, encaminhando as 

soluções aos órgãos específicos, para as devidas providências. 
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. Propor à Diretoria Acadêmica a contratação e desligamento de docentes e 

funcionários técnico-administrativos, conforme as necessidades do curso, além 

de participar de testes seletivos. 

. Auxiliar na supervisão dos serviços e atividades da Secretaria Acadêmica, da 

Biblioteca e dos setores de apoio às atividades docentes. 

. Zelar pela qualidade das atividades do ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no curso. 

. Opinar na elaboração do calendário acadêmico, inclusive quanto ao período 

de provas e demais atividades acadêmicas do curso. 

. Manter articulação permanente com os professores designados para as 

disciplinas do currículo do curso de forma a propiciar a interdisciplinaridade 

curricular, estimulando o desenvolvimento de metodologias próprias para o 

ensino das disciplinas que compõem o currículo dos cursos. 

. Orientar a biblioteca na aquisição de obras necessárias para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do curso. 

. Promover a avaliação do curso, na forma definida pelo Conselho Superior com 

o acompanhamento e apoio dos órgãos administrativos da Instituição, sob 

supervisão da CPA. 

. Acompanhar a Avaliação Externa e seus indicadores, promovendo ações de 

melhoria para o curso. 

. Propor ao Colegiado do Curso e outras instâncias consultivas e deliberativas 

alterações no Projeto Pedagógico do Curso, assim como modificações 

curriculares a serem encaminhadas ao Conselho Superior. 

. Conhecer a legislação educacional pertinente ao curso e à educação superior. 

Propor e incentivar cursos de extensão, projetos de pesquisa, ensino, 

comunitários e visitas técnicas. 

. Sugerir e analisar propostas de convênios, contratos, ajustes e outros 

instrumentos dessa natureza, com entidades públicas ou privadas, para o 

desenvolvimento das atividades de estágio. 

. Manter-se atualizado com relação às novas tecnologias, às tendências de 

mercado e legislação educacional, além das discussões e deliberações dos 

órgãos representativos da profissão. 

. Planejar ações estratégicas para o curso. 
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. Administrar, supervisionar e solicitar à Diretoria Acadêmica aquisição de 

recursos físicos e materiais necessários para o bom andamento do curso. 

 

Comparando os dados coletados tanto na descrição de cargos como no Registro 

Geral, é possível chegar ao afunilamento das principais atribuições dos 

coordenadores de curso do UNINOVAFAPI. As mesmas se centralizam em três níveis: 

Gestão e Liderança; Ensino e Pesquisa; Atividades Estratégicas e Administrativas. A 

Figura 8 apresenta as competências dos coordenadores. 

 

(Continua...) 
Figura 8 
Afunilamento de Competências dos Coordenadores do UNINOVAFAPI 
Fonte: Dados da pesquisa 

GESTÃO E LIDERANÇA ENSINO E PESQUISA 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 

ESTRATÉGICAS 

- Supervisionar atividades 
de: Ensino do curso; 
Pesquisa e Extensão; 
 
- Presidir o Conselho de 
Curso; 
 
- Supervisionar o 
cumprimento da 
integralização curricular e a 
execução do projeto 
pedagógico; 
 
- Exercer o poder disciplinar 
no âmbito do Curso; 
 
- Designar secretário para 
as reuniões; 
 
- Acompanhar e controlar a 
frequência dos docentes; 
 
- Administrar, de forma 
ética, os relacionamentos 
da equipe; 
 
- Coordenar a elaboração e 
implantação de manuais de 
procedimentos específicos 
do curso; 
 
- Gerenciar aspectos 
acadêmicos, 
administrativos e 
financeiros relacionados 
com os alunos vinculados 
ao curso; 

- Decidir sobre matrículas, 
trancamentos de 
matrículas, transferências, 
aproveitamento de 
estudos, adaptações e 
dependências de 
componentes curriculares 
de acordo com as normas 
institucionais; 
 
- Propor a oferta das 
atividades de ensino, 
segundo critérios de 
qualidade, 
sustentabilidade e 
exequibilidade, 
respeitadas as diretrizes 
institucionais; 
- Realização e execução 
do projeto pedagógico do 
curso; 
 
- Acompanhar o 
desempenho dos 
acadêmicos do seu Curso 
e a integralização da 
matriz curricular, 
orientando para a 
conclusão do Curso no 
prazo regulamentar; 
 
- Adotar medidas de 
acompanhamento do 
acadêmico visando à 
redução dos índices de 
evasão;  

- Emitir parecer nos processos que lhe 
forem submetidos; 
 
- Sugerir no projeto pedagógico do curso 
e medidas que visem ao 
aperfeiçoamento das atividades 
acadêmico-administrativas; 
 
- Desenvolver ações para avaliação 
permanente das funções do Curso e de 
suas atividades de apoio técnico-
administrativo; 
 
- Articular-se com o mercado de trabalho; 
 
- Definir o público-alvo, o mercado e as 
estratégias; 
 
- Estabelecer parcerias visando à 
integração das comunidades interna e 
externas; 
 
- Acompanhar os registros de notas e 
faltas dos alunos nos componentes 
curriculares; 
 
- Promover ações que visem o 
acompanhamento dos egressos; 
 
- Elaborar e apresentar à Diretoria 
Acadêmica os anteprojetos dos planos 
didático-pedagógicos do curso; 
 
- Fixar horário das disciplinas ofertadas 
pelo curso; 
 
- Definir o horário dos professores nas 
disciplinas específicas; 



66 
 

 

 
Figura 8 
Afunilamento de Competências dos Coordenadores do UNINOVAFAPI 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da pesquisa documental e analisando a Figura 8 percebe-se que as principais 

competências exigidas e as que são praticadas pelos coordenadores de curso da IES 

pesquisada são na área de gestão, onde se administra, coordena e supervisiona as 

atividades didático-pedagógicas, administrativas e estratégicas, caracterizando-se, de 

maneira geral, por responsabilidades organizacionais de seu curso. Eles 

supervisionam as atividades das secretárias e dos professores do curso. Nesse 

sentido, por trabalharem à frente da gestão e responsabilização de atividades de 

outros, é esperado que tenham habilidades de liderança. 

 

Relacionando a bibliografia utilizada e os achados na descrição do cargo, 

compreende-se que (Brandão & Guimarães, 2001; Amaral, 2006) o termo 

competência é formado pelo tripé dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes 

de uma pessoa. Seguindo a descrição de cargos dos coordenadores pesquisados, 

observou-se a exigência de que devam ter em nível de conhecimento, especialização, 

mestrado ou doutorado na área do curso que coordenam, sendo necessário, ainda, o 

conhecimento da legislação educacional específica de cada curso, bem como na área 

de gerenciamento acadêmico e administrativo. Suas principais habilidades precisam 

se alinhar com o administrar, coordenar e supervisionar atividades. Por fim, quanto às 

atitudes esperadas de um coordenador, segundo a Figura 8, ressalta-se que a 

principal delas é administrar de forma ética os relacionamentos da equipe. 

GESTÃO E LIDERANÇA ENSINO E PESQUISA 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 

ESTRATÉGICAS 

- Autorizar as publicações 
em quadros e murais de 
assuntos pertinentes ao 
âmbito do Curso; 
-  
Propor à Diretoria 
Acadêmica a contratação e 
desligamento de docentes e 
funcionários técnico-
administrativos. 

 

- Adotar medidas de 
revisão, atualização e 
acompanhamento com 
vistas ao bom 
desempenho, dos alunos 
do curso, em processos 
avaliativos dos órgãos 
reguladores; 
- Zelar pela qualidade do 
ensino, da pesquisa e da 
extensão relacionadas ao 
curso sob sua 
coordenação 

- Representar o curso perante a 
comunidade; 
- Sugerir providências referentes aos 
serviços administrativos do curso; 
  
- Elaborar relatórios periódicos das 
atividades desse mesmo curso, 
conforme exigência institucional; 
 
-  Dar atendimento pessoal aos alunos e 
professores; 
 
- Opinar na elaboração do calendário 
acadêmico. 

 



67 
 

Observa-se que ao longo das informações colhidas, tanto no Regimento Geral como 

na Descrição de Cargos, a inovação não é explicitada ou exigida como conhecimento, 

habilidade ou atitude, ou seja, a palavra “inovar” ou “ações inovadoras” não são 

focadas ou priorizadas. 

 

4.3 Análise do Programa Coordenador Gestor da Afya Educacional 

 

O terceiro objetivo específico desta pesquisa foi identificar a percepção dos 

coordenadores de cursos superiores sobre o Programa Coordenador Gestor da Afya 

Educacional. Trata-se de um programa que permite que os coordenadores tenham 

um papel mais dinâmico e estratégico, apoiando-os para a capacitação e para a 

inovação. Exige também dos coordenadores, maior adaptabilidade às mudanças, 

práticas de apoio e implantação de métodos ativos de ensino. Busca incentivar o uso 

de tecnologias, aumentar o olhar ativo para o mercado, dentre outros fatores que 

tornam um coordenador de curso como um gestor inovador. Os coordenadores 

precisam acompanhar indicadores relacionados à parte financeira, além de aspectos 

mais gerenciais e qualitativos acerca do curso que coordenam. Para responder a este 

objetivo, foi aplicado um questionário semiestruturado com os coordenadores. 

 

Após a etapa de aplicação do questionário, os resultados foram organizados e são 

apresentados a seguir, com os aspectos mais relevantes coletados no estudo. 

Inicialmente, é apresentada a caracterização dos participantes a partir de suas 

respostas ao questionário sociodemográfico e, em seguida, são destacados os 

resultados quanto à percepção dos coordenadores do UNINOVAFAPI acerca do 

Programa Coordenador Gestor.  

 

4.3.1 Caracterização dos participantes   

 

A coleta de dados foi efetuada com coordenadores de cursos das áreas de saúde, 

humanas e exatas da instituição, contando com o total 12 coordenadores. Três 

participantes têm título de mestrado; dois, possuem doutorado em andamento; seis, 

com doutorado; e, um possui pós-doutorado. As idades dos participantes variam entre 

30 a 58 anos, sendo nove do sexo feminino e três do sexo masculino.  
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A Tabela 1 apresenta as formações e titulações dos respondentes do estudo. 

 

Tabela 1 
Formações e titulações dos coordenadores de curso do Centro Universitário 
UNINOVAFAPI 

Idades Sexo Titulação Formação 

Não Inf. Feminino Doutorado Odontologia 

30 Masculino Doutorado Biomedicina e Farmácia 

31 Feminino Doutorado Arquitetura 

33 Masculino Doutorado Gestão Ambiental 

43 Feminino Doutorado Fonoaudiologia 

45 Feminino Mestrado Tecnologia em Radiologia 

46 Feminino Doutorado Medicina 

48 Feminino Doutorado em andamento Nutrição 

51 Feminino Pós- doutorado Enfermagem 

52 Feminino Mestrado Design de Moda e Contabilidade 

55 Masculino Mestrado Administração, Filosofia e Teologia 

58 Feminino Doutorado em andamento Licenciatura em Ed. Física 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre as experiências dos participantes, nove deles já tiveram outra função no 

Uninovafapi, sendo oito como professores e, um, atuou na área de tesouraria. De 

maneira geral, 10 dos coordenadores já tiveram experiência profissional na área de 

docência no Uninovafapi ou em outra instituição de ensino. O tempo de experiência 

dos participantes na instituição varia entre dois a 16 anos, sendo, especificamente, na 

área de coordenação, a experiência varia entre nove meses a 10 anos. 

 

A Tabela 2 apresenta as informações da experiência dos respondentes do estudo.  
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Tabela 2 
Experiência profissional dos coordenadores de curso do Centro Universitário 
UNINOVAFAPI 

Já teve outra função 
no Uninovafapi 

Outro cargo no 
Uninovafapi Tempo de instituição 

Tempo como 
coordenador(a) 

Sim Professor 4 anos 4 anos 

Sim Professor 9 anos 1,5 ano 

Sim Professor 3 anos 9 meses 

Não   4 anos 4 anos 

Sim Professor 8 anos 7 anos 

Sim Professor 6 anos e 10 meses 2 anos 

Sim Professor 2 anos e 9 meses 9 meses 

Não   6 anos 5 anos 

Não   15 anos 10 anos 

Sim Tesouraria 14 anos 9 anos 

Sim Professor 16 anos 9 anos 

Sim Professor 10 anos e 12 meses 7 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para proteger a identidade dos participantes e garantir o sigilo dos dados da pesquisa 

ao apresentar as respostas deles, optou-se por identificá-los pela letra “S” que 

representa a palavra “sujeito”, seguida do número da ordem de preenchimento do 

questionário por eles (S1, S2, S3...), como também, para melhor controle e 

organização da pesquisadora.  

 

As respostas a cada uma das questões estão organizadas em categorias, a fim de 

facilitar a leitura e garantir a melhor compreensão do tema abordado. A apresentação 

e análise dos resultados da pesquisa foram feitas à luz dos objetivos específicos 

propostos para este trabalho. 

 

4.3.2 Percepção dos coordenadores de cursos sobre o Programa Coordenador 

Gestor da Afya Educacional 

 

O último objetivo específico buscou entender qual a percepção dos coordenadores 

acerca do Programa Coordenador Gestor da Afya Educacional. A seguir, encontram-

se organizadas as respostas dos participantes, de acordo com a ordem de questões 

que melhor responde aos objetivos e bem como as categorias. 
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Pergunta 8 

 

Sobre a opinião dos coordenadores a respeito do Programa Coordenador Gestor, 

alguns respondentes focaram na aprovação do Programa, outros na sua eficiência, 

ou no estímulo ao desenvolvimento de competências. Poucos ressaltaram 

deficiências. 

 

Sobre a aprovação do programa, relataram: 

 

Considero excelente, pois promove um crescimento gigantesco, elevando 
nosso olhar sobre o curso em diferentes vertentes da gestão. (S5) 
 
Muito bom. (S6) 
 
É muito interessante! O coordenador tem acesso a informações que antes 
não tinha, mesmo sendo de vital importância para a gestão do curso como 
a sua saúde financeira. Dessa forma, atualmente, é possível se enxergar 
com mais detalhes problemas e efeitos da evasão, por exemplo. Assim, ao 
coordenador lhe é permitido fazer um planejamento estratégico mais 
fidedigno. (S8) 
 
Nota 10. (S10) 
 
Considero importante para que tenhamos um caminho a ser seguido de 
forma institucionalizada. (S11) 
 

Sobre a sua eficiência, ressaltaram: 

 

Acho que é muito eficiente para sabermos se o que foi planejado, foi de fato 
executado, conforme planejamos e quais os obstáculos apresentados na 
execução. (S1) 
 
Estamos em processo de conhecimento, mas, acredito nos processos e nas 
pessoas que estão na gestão dessa ferramenta. Então, acredito que vai nos 
ajudar muito na gestão do curso. (S3) 
 

Sobre o desenvolvimento de novas competências: 

 

Importante para estimular competências. (S2)  
 
O programa coordenador gestor da Afya veio para nos proporcionar uma maior 
interação, ganhos de conhecimento e aplicabilidade. (S4) 
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O programa apresenta instrumentos que orientam e esclarecem pontos 
necessários para que o coordenador adote uma postura de gestor. (S7) 
 
É muito interessante! O coordenador tem acesso a informações que antes não 
tinha, mesmo sendo de vital importância para a gestão do curso como a sua 
saúde financeira. Dessa forma, atualmente, é possível se enxergar com mais 
detalhes problemas e efeitos da evasão, por exemplo. Assim, ao coordenador 
lhe é permitido fazer um planejamento estratégico mais fidedigno. (S8) 
 
O programa apresenta instrumentos que orientam e esclarecem pontos 
necessários para que o coordenador adote uma postura de gestor. (S12) 

 

Sobre pontos para melhoria: 

 

Às vezes, se torna repetitivo na solicitação de dados ou documentos. (S9) 

 

Pergunta 9 

 

Quando perguntados sobre as diferenças percebidas entre a forma de gestão que era 

utilizada antes da Afya Educacional e o modelo utilizado atualmente, alguns 

coordenadores focaram na eficiência do novo modelo e nas mudanças na cultura da 

empresa. Outros discorreram sobre o maior uso das tecnologias e na participação 

ativa e ampliada. 

 

Sobre a participação ativa e ampliada, responderam: 

 

Sim. Tive acesso a informações financeiras do curso e, por isso, agreguei ainda 
mais responsabilidade econômica e política da gestão. (S11) 
 
Sim. Bom, estamos tendo mais oportunidade de aprimorarmos nossos 
conhecimentos à cerca do desenvolvimento do nosso papel enquanto gestor 
de curso. Temos mais possibilidade de aplicarmos modelos inovadores e 
diferenciais nas práticas docentes; Possibilidade de crescimento profissional; 
O reconhecimento das atividades desenvolvidas. (S12) 

 

Sobre diferenças no uso de tecnologia, responderam: 

 

Sim. A atual forma de gestão investe mais em tecnologias. (S6) 

 

Sobre eficiência do novo modelo e mudanças na cultura da empresa, responderam: 
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Sim. Muitas. Percebo que, atualmente, temos um modelo de gestão em que 
todos precisam seguir. Isso demonstra organização e planejamento na gestão 
atual. (S1) 
 
A gestão é feita de forma mais eficiente e participativa. (S4) 
 
Sim, mas não posso dizer que não era importante e de grande aprendizado. O 
que diferencia agora é uma maior participação com a gestão, com mais 
conhecimentos. (S10) 
 
Sim. Estímulo à meritocracia. (S2) 
 
Sim, estamos nos profissionalizando, transformando a empresa familiar em 
empresa negócio. (S3) 
 
Sim. Mudanças estruturais, financeiras e operacionais gerando maior 
sustentabilidade organizacional no processo de gestão. (S5) 
 
Sim. São modelos diferentes. A Afya trabalha com avaliação de desempenho 
baseado na medição de indicadores e análise de evidências, princípios 
alicerçados na ciência da administração de grandes grupos. (S8) 
 
Sim. Hoje é mais humanizado. (S9) 

 

O último objetivo específico foi respondido por meio das questões 8 e 9 do 

questionário ao apresentar a opinião dos coordenadores acerca das mudanças que 

estão vivenciando atualmente. Mudanças estas que permitem maior capacitação e 

incentivo para que se tornem mais preparados e consigam gerir suas coordenações 

com maior eficiência. Tanto a adesão ao grupo Afya como as novas práticas de 

gestão, são voltadas e incentivadas pelo modelo de educação 4.0, o que torna os 

coordenadores gestores ativos neste processo.  

 

Sobre o programa Coordenador Gestor da Afya, umas das respostas que melhor 

consegue resumir a opinião de todos os respondentes é do participante S7 para a 

questão 8: “O programa apresenta instrumentos que orientam e esclarecem pontos 

necessários para que o coordenador adote uma postura de gestor”. 

 

Nesse sentido, a literatura sugere que o Sistema do Coordenador Gestor tem objetivo 

no cumprimento de metas e no estabelecimento de prazos, como também, no 

cumprimento de ações que estimulam o empreendedorismo do gestor do curso 

(Seabra et al., 2015).  
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4.4 Discussão dos resultados: as competências inovadoras dos coordenadores 

de curso superior  

 

Segundo Staut (2019), as competências inovadoras englobam os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes que são necessárias para a atuação profissional nos dias 

atuais.  

 

O objetivo geral deste estudo foi o de analisar a percepção dos coordenadores de 

cursos do Uninovafapi acerca das competências inovadoras que precisam ter para a 

gestão da educação superior. As questões 1, 6 e 7 do questionário tiveram o intuito 

de responder a este objetivo. A organização destas informações por categoria pode 

ser observada na discussão a seguir. 

 

Questão 01  

 

Esta questão abordou a percepção dos participantes sobre as principais competências 

e como deve ser o perfil de um coordenador(a) na perspectiva de inovação no âmbito 

de uma IES. As respostas deles tiveram congruência e apresentaram ampla variação 

de competências, mas, em geral, tratam de: capacidade para liderar, saber utilizar as 

tecnologias, saber trabalhar em equipe, ter boa comunicação, resiliência, ética, 

proatividade, planejamento, resolutividade, adaptabilidade e empreendedorismo. 

Devida a amplitude de competências, esta questão foi organizada em apenas uma 

categoria. 

 

Principais competências de um coordenador do UNINOVAFAPI: 

 

Gestor, liderança, sensibilidade, proativo. (S1) 
 
Criatividade e proatividade são fundamentais. (S2) 
 
Atualizado, não perder o foco dos valores e buscar sempre fazer o seu melhor 
e acreditar. (S3) 
 
O coordenador tem que ter um perfil de proatividade, deve ser curioso, instigar 
de forma positiva os alunos, deve ser criativo, ter uma visão sistêmica, ser 
observador e ter empatia. (S4) 
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Deve estabelecer a boa comunicação e entusiasmo como pilar de trabalho 
envolvendo a equipe para que as metas e objetivos sejam produtivas e 
prazerosas, a fim de gerar produções inovadoras. (S5) 
 
Competências cognitiva, relacional, ética e técnica. Perfil: antenado com novas 
tecnologias, aberto a novos aprendizados e mudanças, gestor. (S6) 
 
Motivação, trabalho em equipe, liderança, análise, planejamento. O 
coordenador deve estar sempre motivado, em busca de trazer inovações para 
o curso priorizando a qualidade do ensino. Para isso, deve contar com sua 
equipe, buscando as melhores ações para o curso, necessitando, dessa forma, 
ter habilidades de liderança e trabalho em equipe. (S7) 
 
O coordenador deve sempre exercitar a "escuta ativa", com o objetivo de 
compreender os anseios da comunidade acadêmica. Em cima do "programa de 
necessidades" identificado, o coordenador deve ter habilidade suficiente para 
enxergar possibilidades de atuação, seja adaptando ou criando soluções. Essa 
postura proativa permite que a inovação ocorra, até mesmo, naturalmente. (S8) 
 
Estar disponível a vivenciar novas realidades, ter empatia, ser resiliente, ter 
capacidade de se adaptar ao momento atual, usar e buscar aprendizado sobre 
novas tecnologias de informação e formação. (S9) 
 
Gestor, com competência, habilidades, disponibilidades, interesse e foco no 
curso coordenado. (S10) 
 
Ser assertivo, ter visão de futuro, ser estrategista, ser organizado e 
comprometido, ser adaptável, saber trabalhar em equipe, estar disponível, ser 
apaixonado, saber comunicar-se por escrito e verbalmente, ser empreendedor, 
ser proativo e saber solucionar problemas. (S11) 
 
A principal competência é a Gestão Acadêmica do Curso. Deve ter espírito de 
liderança, saber articular, ser proativo, estar aberto a mudanças a inovações. 
(S12) 

 

Questão 06  

 

Sobre as competências inovadoras necessárias para realizar as atividades e superar 

desafios como coordenador gestor do UNINOVAFAPI, as respostas puderam ser 

divididas nas seguintes categorias: Capacidade para inovar e usar novas tecnologia; 

e, Ter visão estratégica e planejamento; e Saber gerir e liderar pessoas: 

 

Sobre a capacidade inovadora e uso das tecnologias, responderam:  
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Primeiro, acreditar no que faz. Contar com o apoio dos gestores e buscar 
sempre inovar, conhecer o mercado, os concorrentes, fazer de sua equipe 
sua fortaleza e usar de todas as ferramentas disponíveis. (S3) 
 
Fazer a diferença, conjugando o verbo inovar, é condição para a 
sobrevivência do curso, pois, o ingresso de alunos bem como a evasão 
está muito relacionado ao serviço "novo e de qualidade" que é oferecido. 
(S8) 
 
Apropriar-se continuamente das novas tecnologias e aplicá-las nos 
procedimentos. Para otimizar o tempo e fazer entregas com mais qualidade 
e agilidade. (S6) 
 
Inovar tecnologicamente, porém, para o curso coordenado, é necessário 
práticas. Por isso, será necessário se reinventar nesse segmento, caso se 
estenda novas opções de ensino em cursos que as práticas fazem a 
diferença. (S10) 

 
Sobre a capacidade para liderar ou gerir pessoas, destacaram: 

 

Divulgar o curso e suas ações nas redes sociais e fazer com que nossos 
alunos sejam nossos maiores divulgadores. Quanto aos professores, deve-
se desenvolver capacitações em liderança e desenvolvimento pessoal. 
(S4) 
 
Pro- atividade e empatia. (S2) 
 
Bom relacionamento com alunos, professores e colaboradores 
(networking). Continuar buscando o novo. Buscar caminhos diferentes para 
alcançar os objetivos, criar novos protocolos operacionais. (S9) 

 

Sobre visão estratégica e planejamento pontuaram: 

 

Para captação, precisamos dar uma maior visibilidade para o nosso curso, 
mostrando nossos pontos positivos, como por exemplo, o corpo docente 
formado por 100% de mestres e doutores, estrutura física, biblioteca, 
projetos de extensão e pesquisa. (S1) 
 
Desenvolver uma visão sistêmica do curso, pois, flexibilizar e mediar os 
processos de trabalho envolvendo instituição, alunos e professores, é, 
certamente, o maior desafio, haja visto que o olhar de cada segmento é 
diferenciado. (S5) 
 
Analisar e planejar. Analisar a situação. O que seria preciso para melhorar 
a sustentabilidade do curso sem perder a qualidade e, a partir disso, fazer 
um planejamento para alcançar a situação desejada, dentro das 
possibilidades. (S7) 
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Conhecer o mercado de trabalho e imprimir com mais audácia a missão da 
empresa. (S11) 
 
Estamos vivendo um momento de transformação. Para isso, precisamos 
adquirir habilidades e conhecimentos na área técnica administrativa. Antes, 
éramos Coordenadores de Cursos e, agora, somos gestores, que é bem 
mais ampla a responsabilidade. (S12) 
 

 

Questão 07 

 

Nesta questão, os coordenadores citaram exemplos de situações em que precisaram 

utilizar competências inovadoras no exercício de sua função. A este respeito, os 

resultados apontaram para iniciativas como uso das tecnologias e aulas remotas, a 

capacidade para gerir estrategicamente sua equipe, conduzir ações para manutenção, 

captação de alunos e, também, solucionar problemas em momentos de crise. 

 

Quanto a gestão estratégica e situações de crise: 

 

Resolver conflitos entre professores e alunos; na situação atual de pandemia, 
várias competências inovadoras foram utilizadas, como o uso da tecnologia. 
(S1) 
 
Explicar a alunos sobre as atividades remotas durante a pandemia. (S2) 
 
Esse período que estamos vivendo, veio para colocar em xeque todas as 
nossas competências, acho que não tem exemplo melhor. (S3) 
Gestão administrativa: avaliadores de desempenho, planilha de demandas e 
conduções de reuniões. Gestão acadêmica: acompanhamento e atualização 
do IGC, CPC, CC, PPC, ENADE e cursos institucionais obrigatórios. (S5) 
 
No atendimento relativo às demandas do ENADE, por exemplo. (S6) 
 
No início do ano, para melhor captação de alunos, fizemos contato com todos 
os aprovados, para mantermos uma maior proximidade com esses possíveis 
alunos. Realizamos um evento para todos eles, matriculados e aprovados, na 
tentativa de efetuação de matrícula de mais esses alunos aprovados, com 
oficina realizada por alunos e palestra de um escritório de arquitetura renomado 
da cidade. (S7) 
 

Sobre o uso de tecnologias e aulas remotas: 

 

Desenvolver em nossos alunos o sentimento de pertencimento. Para isso, 
foi criado uma gincana para integração dos alunos. Também foi criado um 
Instagram do curso para estreitar ainda esses laços. (S4) 
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Inspirados pelos cursos de saúde, fizemos a primeira "Cerimônia do 
Capacete" dos cursos de Engenharia de Teresina, quiçá do Piauí. 
Promovemos, anualmente, a jornada científica e a gincana de Engenharia 
(evento já consolidado no calendário acadêmico). (S8) 
 
Gestão de ensino na aprendizagem remota usando empatia para mediar 
conflitos entre alunos e instituição. (S9) 
 
Inovar em novas formas remotas de aulas, de forma mais criativa nos 
conteúdos, unindo alunos para que se sintam mais participativos. Fazendo 
com que disciplinas chaves do curso (desfiles) pudessem acontecer de 
forma remota com a mesma importância e significado. (S10) 
 
Aulas práticas remotas, colação de grau fora de época, grupos de alunos 
reivindicando redução de mensalidade, docentes resistentes as aulas 
remotas. (S11) 
 
Criação do perfil para curso em redes sociais para divulgação das nossas 
ações. Parceria com Centro de carreira com atividades (bate-papo) 
semanais com parceria de profissionais de fora da IES; desenvolvimento 
de elementos como vídeo motivacional para aproximar nossos alunos”. 
(S12) 

 
Os resultados, no que concerne às questões 01, 06 e 07, apontaram grande 

congruência com a bibliografia estudada. Para ambos, um coordenador inovador é 

aquele que consegue ter boa capacidade de adaptação e que reúne um leque de 

competências em áreas diversas.  

 

Faz-se necessário ter profissionais que, com o tempo, continuem se desenvolvendo e 

consigam acompanhar as inovações, tanto tecnológicas como no aprimoramento do 

seu trabalho. É preciso resolutividade, proatividade e que saibam negociar em suas 

ações do cotidiano (Furukawa & Cunha, 2011; Ogle & Glass, 2014). 

 

Na Figura 9, são destacadas as habilidades que mais apareceram como 

competências inovadoras, segundo os participantes da pesquisa nas três questões: 
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Figura 9 
Competências inovadoras para um coordenador de curso 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Relacionando os resultados com o que aborda a literatura, Carvalho (2015) aponta 

que a inovação é estimulada por pensamentos diferentes do habitual e que se 

destacam. Pensar diferente proporciona o desenvolvimento, a criação, abre portas 

para o conhecimento, possibilita métodos, técnicas que resultam em comportamento 

direcionados para soluções.  

 

No que se refere às competências dos coordenadores de cursos, no contexto do 

UNINOVAFAPI, seguindo os objetivos específicos deste estudo, foi respondido 

inicialmente, por meio da pesquisa documental. Nela, identificou-se que as atribuições 

dos coordenadores podem ser divididas em três grandes áreas: Atividades de gestão 

e liderança; Ensino e pesquisa; e, Atividades administrativas e estratégicas, conforme 

apresentado na Figura 8, que mostra o afunilamento de competências dos 

coordenadores do UNINOVAFAPI.  
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Em consonância com estes resultados, as questões 2, 3, 4 e 5 do questionário, 

conseguiram responder este objetivo, conforme pode ser observado a descrição das 

principais competências do coordenador de curso do UNINOVAFAPI. 

 

Questão 02 

 

Esta questão investigou se, quando assumiu o cargo de coordenador, o participante 

percebia que já estava preparado e se sua formação ou especialidade já lhe fornecia 

capacitação para tal.  

 

A este respeito, três coordenadores revelaram que não estavam preparados para 

assumir o cargo. Cinco, relataram que estavam parcialmente preparados, por já terem 

vivenciado outras experiências, porém, a formação de cada um deles não proveu de 

capacitação suficiente. Assim, somente com a vivência do dia a dia conseguiram sentir 

maior segurança. Três respondentes se consideraram preparados para assumir a 

responsabilidade frente à sua coordenação. Estes resultados permitiram a 

organização das categorias. 

 

Participante não estava preparado ou sentiu receio inicial: 

 

Não estava preparada, apesar de ter tido disciplinas de gestão na minha 
graduação e pós-graduação. (S11) 

 

Estava preparado em parte, sentindo que o dia a dia a proporciona maior preparação: 

 

Humana e academicamente preparado, sim. Tecnologicamente preparado, 
nem tanto. A formação filosófica e os anos de docência renderam-me 
capacitação. (S6) 
 
Já tinha experiência com gestão na iniciativa privada (sócio de uma empresa) 
e pública (coordenador técnico numa secretaria de governo). Mesmo com essa 
experiência prévia, a gestão acadêmica foi desafiadora, pois tem muitas 
especificidades. Tive que estudar e me adaptar. (S8) 
 
Em parte, mas o aprendizado é dinâmico e evolutivo. Experiência ajuda 
bastante, mas todo dia se aprende. (S9) 

 

Se sentia preparado: 
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Já havia sido coordenadora de curso em outra IES. (S3) 
 
Assumi a coordenação com um pouco de medo, mas sabia que tinha 
capacidade para o cargo, os pontos fracos foram melhorados dia a dia e, 
com os cursos e capacitações da IES para os gestores, me proporcionaram 
mais segurança e aprendizado. (S4) 
 
Não. (S5) 

 

Questão 03 

 

Sobre a sensação inicial de assumir a gestão de um curso e a percepção de mudanças 

ao longo do tempo nas habilidades individuais, a maioria dos participantes encarou 

como um grande desafio e, ambos, perceberam que, hoje, já conseguem ter novas 

habilidades, obtendo muito aprendizado e desenvolvimento, tanto pessoalmente 

como profissionalmente. Tal fato, permitiu a criação de uma única categoria, descrita. 

 

Sobre a sensação de desafio inicial e desenvolvimento de aprendizado e habilidades 

pessoais e profissionais, responderam: 

 
Quando assumi, tive grandes desafios, sobretudo, porque entrei direto para 
assumir a coordenação. Tinha sido professora anteriormente, mas, naquele 
momento, não estava na IES. Percebo mudanças significativas, especialmente 
no que se refere ao perfil gestão. (S1) 
 
Hoje, consigo olhar um problema e só pensar em como solucionar. Sem 
lamentações. (S2) 
 
Foi um processo muito estimulante. Houve, com certeza, um amadurecimento 
tanto pessoal quanto profissional. (S3) 
 
Ao assumir a gestão do curso, foi muito gratificante e desafiador. Primeiro, por 
ter estudado na IES e conhecer todas as suas potencialidades e o que 
precisava ser melhorado e, segundo, por querer proporcionar aos alunos 
experiências novas. Hoje, percebo que esses quase três anos a frente da 
coordenação, me fizeram desenvolver mais habilidades necessárias para a 
condução da gestão, tive um amadurecimento pessoal e profissional. (S4) 
 
Foi desafiador. Hoje, percebo um aprendizado gigantesco nos processos de 
trabalho e, principalmente, na gestão e conciliação de conflitos com pessoas. 
(S5) 
 
Um grande desafio. Percepção de aprimoramento. (S6) 
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O início foi desafiador. A coordenadora antiga me auxiliou no processo de 
adaptação, para entender atribuições do cargo. Ao longo desse período, 
amadureci muitas das habilidades que fui adquirindo, principalmente, durante 
a pandemia, que foi preciso lidar com demandas novas, mas, com o mesmo 
foco, a qualidade no ensino. (S7) 
 
Encarei como um novo desafio. Ao longo do tempo, cresci profissionalmente e 
desenvolvi novas habilidades. (S8) 
 
Foi desafiador e empolgante. Recebi capacitações e desenvolvi muitas 
habilidades e competências ao longo dos nove anos na coordenação. Aprendi 
a ouvir mais, a ter tranquilidade, ser parcimoniosa e gestora de oportunidades. 
(S11) 

 

Questão 04 

 

Ao relatarem as principais atividades realizadas na função de coordenador(a) do 

UNINOVAFAPI, os participantes apontaram variados tipos de práticas, perpassando 

desde funções administrativas, gestão de processos, de pessoas, ações de 

planejamento e estratégias de mercado: 

 

Funções administrativas, gestão e planejamento estratégico: 

 

Atividades de planejamento acadêmico, que envolve projetos de extensão, 
Captação de alunos, análise de atividades complementares, análise de 
aproveitamento de disciplinas para alunos transferidos, atendimento pessoal á 
alunos e professores. (S1) 
 
Organização do curso e gestão de conflitos. (S2) 
 
A gestão de um curso abrange um leque muito interessante de atividades. 
Desde a captação de alunos, a sedimentação e a fidelização destes alunos, as 
ações de motivação da equipe, o acompanhamento das matrizes curriculares, 
as reuniões com as lideranças de curso, entre outras. (S3) 
Como coordenador, a principal função é de facilitador de mudança entre os 
professores, colaboradores e alunos, gestão acadêmica e algumas atividades 
administrativas. (S4) 
 
Promover fluxo na gestão de trabalho institucional e discente. Administrar a 
equipe de professores, verificando os registros acadêmicos e apoiando nas 
questões discentes. Acolher os alunos e pais com suas demandas institucionais 
e particulares. (S5) 
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Articulação e atendimento das demandas das instâncias superiores da IES, 
recebidas via reuniões semanais, via e-mails, e-doc, etc. Planejamento, 
organização e coordenação das demandas acadêmicas do curso. Articulação 
e acompanhamento das atividades dos docentes, via reuniões periódicas, e-
mail, e-doc, ou ligações telefônicas, ou mesmo, por mensagens via WhatsApp. 
Atendimento às demandas dos discentes, seja presencialmente, na própria sala 
da coordenadoria, seja virtualmente, por e-mail, e-doc, comunicador oficial da 
IES ou via WhatsApp. Articulação e atendimento das demandas da FGV, 
porque o curso é certificado. (S6) 
 
Administrar as demandas de alunos, em relação a condutas de disciplinas e de 
professores. Auxiliar na demanda de professores, em relação a cronograma, 
registros de aulas e notas, conduta com os diversos tipos de alunos. No período 
de pandemia foi necessário um acompanhamento mais minucioso em função 
da adaptação de metodologia. (S7) 
 
Gestão do processo de ensino-aprendizagem, gestão de professores e alunos, 
desenvolvimento de projetos, desenvolvimento e execução de eventos, 
divulgação de curso, captação de alunos, resolução de problemas em 
matrícula, programação de oferta e seu registro. (S9) 
 
[...] estimular e apoiar ao corpo docente para práticas inovadoras em sala de 
aula; Participação de reunião com Direção Acadêmica [...] estimular os 
professores a desenvolvimento de projetos de extensão [...] estimular os 
docentes a estarem se aperfeiçoando nas novas tecnologias. (S12) 

 
 

Questão 05 

 

Os principais desafios percebidos ou normalmente enfrentado pelos coordenadores 

gestores do Centro Universitário UNINOVAFAP podem ser divididos em dois grupos:  

captação e fidelização de alunos e, o segundo, o acompanhamento de mudanças no 

mercado e inserção das tecnologias e estar à frente da concorrência. 

 

Sobre captação e fidelização de alunos, pontuaram: 

 

Captação, nivelamento dos alunos ingressantes. (S1) 
 
Administrar um número grande de alunos e professores com pensamentos 
e personalidades distintas. (S2) 
 
O desafio maior é a captação. O mercado tem ficado cada vez mais 
diferente, desafiador e a concorrência tem sido bem complicada. (S3) 
 
O maior desafio é na captação de alunos e com a falta de proatividade de 
alguns professores do curso. (S4) 
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Obter êxito na captação de alunos, pois temos variáveis relacionadas que 
são determinantes para o sucesso da captação e sustentabilidade do curso. 
(S5) 
 
A captação de alunos, atender às demandas dos alunos garantindo a 
sustentabilidade do curso. (S7) 
 
Enxergo dois grandes desafios: 1. Econômico - o ingresso de alunos tem 
reduzido ano após ano. O desafio de garantir a sustentabilidade do curso 
tem aumentado semestre após semestre. 2. Evasão – o curso de 
Engenharia é bastante complexo e o nível de conhecimento dos 
ingressados tem piorado muito ao longo dos anos. (S8) 
 
A captação de alunos é um grande desafio e sinto que é necessário um 
apoio especializado. (S9) 
 

Sobre mudanças no mercado, concorrência e inserção das tecnologias em sala de 

aula, responderam: 

 
Acompanhar as novidades tecnológicas. Responder as demandas o mais 
rápido possível. (S6) 
 
Atualmente, na pandemia, enfrentar as incertezas do aluno para aceitar 
todo o curso em um mundo virtual. (S10) 
 
Mercado de trabalho para o curso de enfermagem e alguns docentes ainda 
sem star" para o futuro. (S11) 
 
Estamos vivendo um momento de mudanças diárias. Então, entranhar 
essas mudas ao mesmo tempo que temos que passar para nossos 
docentes e discentes, de forma clara, objetiva e promissora é um 
extraordinário desafio; Oferecer o suporte necessário para o aprendizado 
em ambiente remoto. Tempo de solicitação de algumas demandas. (S12) 
 

As respostas apontam, conforme as questões de número 02, 03, 04 e 05, que as 

práticas dos coordenadores de curso da IES pesquisada são amplas e diversificadas. 

Elas perpassam desde atividades administrativas, como preparação de documentos, 

participação em reuniões, indo para atividades de suporte ao aluno e pais, como 

também demandam competências em gestão, planejamento e execução de ações 

estratégicas.  

 

Constatou-se a partir das respostas 2 e 3 do questionário, que, ao assumirem o cargo, 

a maioria dos participantes percebeu a situação como um desafio e entendeu que não 
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estava totalmente preparada. Isso, sugere que as suas formações não os prepararam 

para assumir um papel de gestão.  

 

Tais resultados vão ao encontro com o que foi mostrado pela bibliografia, uma vez 

que, para Palmeiras & Szilagyi (2011), ser coordenador é um desafio, principalmente, 

porque ele acaba, muitas vezes, aprendendo tudo isso no longo da execução da 

função, não tendo preparação anterior na área administrativa e gerencial.  

 

Ainda sobre os desafios, a questão 5 do questionário, mostrou que, para os 

coordenadores, um dos maiores desafios já enfrentados é conseguir colocar em 

prática ações eficientes para conseguir captar, motivar e manter alunos, 

principalmente, em períodos de crise. 

 

Finalmente, ao serem questionados se desenvolviam as atividades descritas no 

estudo de Nunes & Leão (2015), apresentado no item 2.1.1 desta dissertação, os 

participantes relataram que sim para 80% das atividades. Aquelas pouco exercidas 

pelos coordenadores foram: elaboração de planilhas de pagamento, lançamento de 

notas no sistema, elaboração de horários de verificações de aprendizagem, 

elaboração de documentos explicativos e articulação política com a categoria dos 

profissionais do curso.  

 

Esta resposta sinaliza que os coordenadores são, hoje, responsáveis por atividades 

que já eram exigidas em 2015, além de novas atividades que envolvem competências 

inovadoras como a criatividade e a inovação, compatíveis com a Educação 4.0 e as 

exigências da Sociedade do Conhecimento. 

 

A partir da análise de todas as respostas dos participantes e, também, por meio da 

bibliografia de base, ficou claro que um coordenador inovador é aquele que possui 

habilidades para gerir de maneira eficiente e estimulante sua equipe. Isso implica se 

manter à frente de sua coordenação, liderando de maneira participativa, ter a 

capacidade de entender as necessidades de seus alunos de forma empática e 

acolhedora para suprir suas necessidades. Faz-se necessário, ainda, ter estratégia, 

entender sobre tecnologias e métodos ativos de ensino, além de acompanhar as 

exigências de mercado.  
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5 Considerações Finais 

 

Este estudo buscou analisar a percepção dos coordenadores de cursos do 

UNINOVAFAPI acerca das competências inovadoras que precisam ter para a gestão 

da educação superior. Partindo dessa finalidade e analisando a bibliografia utilizada, 

apurou-se que as transformações, devido a era da tecnologia e as várias outras 

mudanças sociais e culturais ocorridas ao longo dos anos, vêm exigindo novas 

posturas por parte de todos. Essas mudanças afetam também a área da educação e 

exigem das Instituições de Educação Superior capacidade de adaptação, eficiência e 

em destaque no mercado. 

 

Nesse contexto, o coordenador é visto como uma peça chave, capaz de impulsionar 

positivamente o funcionamento de um curso e trazer inúmeros benefícios para os 

alunos, para sua equipe e, também, para a instituição de forma geral. 

  

Devido as essas mudanças, esse profissional vem assumido o papel de coordenador 

gestor, o que gera aumento de suas responsabilidades e proporciona maior autonomia 

de atuação. Porém, implica na sua disponibilidade para o seu desenvolvimento e 

satisfazer tais demandas.  

 

Este estudo traçou um alinhamento bibliográfico, aliado ao estudo documental e à 

pesquisa de campo, para conseguir de maneira eficiente descrever as atribuições de 

um coordenador de curso e suas principais competências para inovar. 

 

As discussões foram iniciadas com base em um estudo bibliográfico, primeiramente, 

estudos mais gerais que possibilitaram entender sobre o contexto histórico e as 

mudanças ocorridas na educação como um todo. Em seguida, buscou-se traçar uma 

linha de raciocínio sobre o que é competência. Finalmente, o trabalho adentrou em 

seu foco principal, entender e descrever as atribuições e competências inovadoras 

para um coordenador de curso, em especial, para os coordenadores da IES 

pesquisada. 

 

Considerou-se que essas transformações mercadológicas e tecnológicas vêm 

exigindo um perfil de coordenador que busque excelência contínua, exigindo que ele 
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saiba administrar sua coordenação de forma empreendedora, estratégica e que 

consiga usar a tecnologia a seu favor. 

 

Por meio da bibliografia, entendeu-se que um coordenador inovador é aquele que 

possui abertura para sempre aprender e se adaptar. Uma vez que competência é 

entendida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, percebeu-se 

que, para inovar e gerar novas competências, é preciso ter disponibilidade e querer 

mudar.  

 

Portanto, coordenador inovador é aquele que possui capacidade para querer mudar, 

apresenta facilidade em adaptação, é criativo, resiliente, curioso, proativo, empático e 

várias outras características que o auxiliem no aprimoramento cognitivo, no 

aprendizado e no aperfeiçoamento de novas habilidades técnicas. Sobre as 

habilidades, espera-se que um coordenador seja o gestor de sua coordenação, por 

intermédio da liderança, da boa comunicação, conhecimento de tecnologias, de 

processos, bem como saber trabalhar em equipe, ter visão sistêmica, foco em 

resultados e metas. 

 

Com a pesquisa documental foi possível conhecer melhor sobre a instituição de 

ensino pesquisada e descrever de maneira detalhada o perfil de coordenador que atua 

nas suas dependências. Por intermédio da análise dos documentos institucionais, 

reuniu-se as principais atribuições dos coordenadores de curso da IES, sendo 

percebido que as competências esperadas dos coordenadores podem ser divididas 

em três grandes áreas, que são: Gestão e liderança; Ensino e pesquisa; Atividades 

administrativas e estratégicas.  

 

Estas competências se ramificam em conjuntos maiores de atribuições e 

responsabilidades, indo desde a preparação e aprovação de documentos até as 

atividades mais complexas em gestão de equipe, acompanhamento de atividades dos 

professores, apoio ao aluno e articulação com o mercado de trabalho, busca por 

parcerias, desenvolvimento de estratégias para divulgação do curso, dentre outras. 

 

Na pesquisa de campo realizada por intermédio de questionário aplicado com 12 

coordenadores do Centro Universitário UNINOVAFAPI, considerou-se que para eles, 
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um coordenador inovador é aquele que consegue ter boa capacidade de adaptação e 

possui versatilidade de competências em áreas diversas. Isto ocorre pela necessidade 

de o coordenador entender de gestão e saber estimular sua equipe, saber como 

liderar, precisa ter boa comunicação e empatia para acolher seus alunos, entender de 

marketing e estratégias de mercado, saber usar e estimular metodologias ativas e 

entender do uso das tecnologias em práticas de ensino.  

 

Eles entendem que a adesão ao grupo Afya e, consequentemente, a implantação do 

programa Coordenador Gestor, na verdade, foi muito bem-vindo para a melhoria da 

IES, visto que possibilita maior preparação para as necessidades de mercado.  

 

O programa Coordenador Gestor da Afya disponibiliza capacitação e ferramentas que 

podem incrementar a carreira dos coordenadores, sendo que todos os participantes 

apresentaram respostas positivas quanto à percepção de que é uma mudança que 

possibilita crescimento para toda a Instituição UNINOVAFAPI. 

 

Ao se compararem os achados deste estudo, entrelaçando dados bibliográficos, 

pesquisa de campo e pesquisa documental, considerou-se que todos os resultados 

são congruentes e caminham para a mesma direção. Verificou-se que um 

coordenador inovador possui, primeiramente, habilidades comportamentais como 

criatividades, adaptabilidade, empatia e outras que os direciona para o aprimoramento 

e aprendizado, gerando habilidades técnicas como, por exemplo, na área 

administrativa, gestão, marketing e diversas outras que fornecem as competências 

necessárias para inovar. 

 

Este estudo foi de grande relevância para a pesquisadora, uma vez que proporcionou 

aprimoramento pessoal e, principalmente, profissional, pelo fato de atuar na área da 

educação e por ocupar um cargo de gestão em coordenações de ensino superior.  

 

Esta pesquisa pode contribuir para a implementação de estratégias e servir como 

instrumento para futuras intervenções na prática de coordenadores do ensino 

superior, possibilitando inúmeros benefícios para a instituição pesquisada.  
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É importante ainda para a FPL, por apresentar dados embasados e que contribuem 

para demonstrar a qualidade dos estudos produzidos no Mestrado Profissional. A 

relevância acadêmica, de forma geral, verifica-se nos novos achados sobre o tema, 

visto que não são muitas as referências neste aspecto. 

 

Este estudo pode servir de base para que outras IES reflitam e melhorem suas 

práticas quanto às competências de seus coordenadores, possibilitando a ampliação 

das competências inovadoras para melhorar o trabalho desempenhado por eles.  

 

Por fim, destaca-se que, assim como em todo estudo, este apresentou algumas 

limitações, sendo que a principal delas foi a dificuldade para aplicação dos 

questionários, devido ao período de crise relacionada à pandemia que impediu o 

contato presencial, passando a ser online via Google Forms. Outra dificuldade 

percebida foi encontrar estudos e pesquisas mais atualizadas e que descrevessem 

sobre competências atuais de coordenadores de forma inovadora.  

 

Em estudos futuros sugere-se que a pesquisa seja aplicada também junto aos 

professores para verificar como eles percebem as competências de seus gestores no 

dia a dia do trabalho, bem como, se faz importante a verificação de como os alunos 

da IES enxergam seus coordenadores. O alinhamento dessas três perspectivas trará 

maior abrangência para a compreensão, bem como olhares em perspectivas 

diferentes. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Institucional 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUCIONAL  

 

Prezado representante institucional,  

Venho por meio deste solicitar a liberação para a realização desta pesquisa de 

mestrado na instituição. A mesma tem como título “Competências Inovadoras: a 

percepção dos coordenadores de cursos superiores do Centro Universitário 

Uninovafapi”, sendo desenvolvida por Mônica Fonseca Soares de Carvalho, discente 

do curso de Mestrado Profissional em Ensino da Fundação Pedro Leopoldo, sob a 

orientação da Profa. Dra. Celeste Vasconcelos.  

O estudo será realizado no Centro Universitário Uninovafapi, nos cursos de graduação 

presencial e tem como objetivo geral analisar a percepção dos coordenadores de 

cursos do Uninovafapi acerca das competências inovadoras no ensino superior.  

Sendo assim, solicito autorização para realizar o estudo. Esclareço que será utilizado 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, obedecendo aos critérios éticos junto 

a cada participante.  

A coleta de dados consistirá no rastreio de informações em documentos institucionais, 

bem como na aplicação de questionário semiestruturado com os coordenadores de 

cursos de graduação.  

Os participantes da pesquisa serão informados que sua participação é voluntária, isto 

é, ela não é obrigatória, e pode ser interrompida a qualquer momento, sem penalidade, 

caso decida não participar da pesquisa ou, tendo aceitado, optar por desistir desta.  

Serão garantidas a confidencialidade e privacidade das informações, dos participantes 

e da instituição.  
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Os procedimentos utilizados obedecem aos critérios de ética na pesquisa com seres 

humanos conforme as resoluções nº466/2012 e nº510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Nenhum procedimento a ser realizado oferece riscos à dignidade dos participantes.  

Todo o material ficará sob a responsabilidade da pesquisadora e após cinco anos será 

destruído. Poderá ser realizada uma devolução dos resultados para a instituição, se 

for solicitado.  

Agradeço a colaboração desta instituição para o desenvolvimento desta pesquisa e 

coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.  

 

______________________________________________ 

Mônica Fonseca Soares de Carvalho 

Mestranda 

 

______________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Celeste Vasconcelos 

Orientadora 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 86 99806-1881 – Telefone institucional: 86 

2106-0700 – E-mail: monica@uninovafapi.edu.br 

 

 

Teresina, ____ de ____________ de 2020. 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições da pesquisa e autorizo a realização da 

mesma na instituição. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Individual 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUCIONAL  

 

Prezado participante,  

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Competências Inovadoras: a 

percepção dos coordenadores de cursos superiores do Centro Universitário 

Uninovafapi”, desenvolvida por Mônica Fonseca Soares de Carvalho, discente do 

curso de Mestrado Profissional em Ensino da Fundação Pedro Leopoldo, sob a 

orientação da Profa. Dra. Maria Celeste Vasconcelos.  

O estudo será realizado no Centro Universitário Uninovafapi, nos cursos de graduação 

presencial e tem como objetivo geral analisar a percepção dos coordenadores de 

cursos do Uninovafapi acerca das competências inovadoras na educação superior.  

Sendo assim, solicito autorização para realizar o estudo nesta instituição. Esclareço 

que será utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para cada 

participante.  

A coleta de dados consistirá no rastreio de informações em documentos institucionais, 

bem como na aplicação de questionário semiestruturado com os coordenadores de 

curso superior.  

Ao final da pesquisa desenvolvida para a dissertação, os dados serão organizados e 

será montada uma proposta de intervenção a ser utilizada por coordenadores de 

cursos. Serão utilizados os dados autorizados pelos participantes. 

Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória e pode ser interrompida a 

qualquer momento, sem penalidade, caso decida não participar da pesquisa ou, tendo 

aceitado, optar por desistir desta.  

Serão garantidas a confidencialidade e privacidade das informações prestadas pelos 

participantes.  
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Os procedimentos utilizados obedecem aos critérios de ética na pesquisa com seres 

humanos conforme as resoluções nº466/2012 e nº510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Nenhum procedimento a ser realizado oferece riscos à dignidade dos participantes.  

Todo o material ficará sob a responsabilidade da pesquisadora e após cinco anos será 

destruído.  

Agradeço a colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa e coloco-me à 

disposição para qualquer esclarecimento.  

 

______________________________________________ 

Mônica Fonseca Soares de Carvalho 

Mestranda 

 

 

______________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Celeste Vasconcelos 

Orientadora 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 86 99806-1881 – Telefone institucional: 86 

2106-0700 – E-mail: monica@uninovafapi.edu.br 

 

 

Teresina, ____ de ____________ de 2020. 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante 

RG: ___________________ 
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Apêndice C - Questionário Sócio demográfico 

1. Idade: ______ anos 

2. Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino 

3. Cargo: 

__________________________________________________________  

4. Tempo de trabalho na instituição? ______________________________ 

5. Tempo de trabalho na coordenação? ____________________________ 

6. Já teve outra função antes no Uninovafapi? ________________________  

Se “sim”, qual foi? ___________________________________________ 

7. Graduação: ________________________________________________ 

8. Titulação: 

(    ) Especialista 

(    ) Mestre(a) 

(    ) Mestrado em andamento 

(    ) Doutor(a) 

(    ) Doutorado em andamento 

(    ) Pós-doutor(a) 
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Apêndice D 

Questionário Semiestruturado 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo Ênfase 

em Organizações de Ensino Superior 

 

Pesquisa: “Competências Inovadoras: a percepção dos coordenadores de 

cursos superiores do Centro Universitário Uninovafapi” 

Mestranda - Mônica Fonseca Soares de Carvalho 

Orientadora - Profa. Dra. Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral, analisar a percepção dos coordenadores de 

cursos do Uninovafapi acerca das competências inovadoras que precisam ter para a 

gestão do ensino superior. 

Segundo Fleury & Fleury (2001), a competência é uma característica subjacente a 
uma pessoa que pode ser relacionada com desempenho superior na realização de 
uma tarefa ou determinada situação. Os autores diferenciavam assim, competência 
de aptidões, de habilidades e de conhecimentos. 
Desse modo, entende-se que a definição de competência está baseada num tripé 
conhecido como CHA, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que 
uma pessoa ou indivíduo possui.  

 

Questionário Semiestruturado 

1. Segundo sua percepção, quais são as principais competências e como deve ser o 

perfil de um coordenador (a) na perspectiva de inovação no âmbito de uma IES? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Quando você assumiu o cargo de Coordenador, já se sentia preparado para o 

cargo? Faltava alguma capacitação? Qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Você percebeu mudanças em suas habilidades durante o tempo em que exerce a 

coordenação do curso? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Com relação às suas práticas, quais são as principais atividades que você realiza 

na função de Coordenador(a) na IES? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Quais são os principais desafios que você percebe ou normalmente tem enfrentado 

como “Coordenador Gestor” do Centro Universitário Uninovafapi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Diante das atividades e desafios descritos nas questões anteriores, quais 

competências inovadoras são necessárias para o desenvolvimento da sua função?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Cite exemplos de situações em que você precisou utilizar competências inovadoras 

no exercício da função.  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Qual é a sua opinião acerca do Programa Coordenador Gestor da Afya Educacional 

em relação às atribuições da coordenação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Você percebe diferenças entre o modelo de gestão anterior e o modelo utilizado 

atualmente na Uninovafapi? Quais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.Quais atividades abaixo são exigidas dos coordenadores de curso pelo 

Uninovafapi, na sua percepção? (marque com um X). 

a) Atendimento aos discentes (resolução de problemas de notas, matrículas, 

dependências, relacionamento com professores); 

b) Acompanhamento de atividades acadêmicas do curso (aulas, eventos, viagens, 

visitas); 

c) Realização de reuniões de NDE e Colegiado; 

d) Planejamento de atividades semestrais; 

e) Elaboração de grade de horários; 

f) Reunião geral de professores; 

g) Participação em reuniões institucionais; 

h) Atendimento aos docentes; 

i) Seleção e contratação de docentes; 

j) Contratação de professores; 
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k) Participação em capacitações, seminários, treinamentos; 

l) Análise de processos de transferência externa e interna, obtenção de novo título, 

dispensa de disciplina; 

m) Lançamento de notas no sistema; 

n) Demissão de professores; 

o) Acompanhamento de atividades de pesquisa; 

p) Acompanhamento de atividades de extensão; 

q) Garantia da proposta pedagógica através do PPC; 

r) Revisão de Verificações de Aprendizagem com o NDE; 

s) Avaliação de professores; 

t) Controle de frequência de professores; 

u) Elaboração de planilhas de pagamento; 

v) Acompanhamento de matrículas irregulares; 

w) Busca de parcerias; 

x) Acompanhamento de estágios; 

y) Avaliação planos de ensino; 

z) Revisão de matriz curricular com o NDE; 

aa) Avaliação institucional (CPA); 

bb) Verificação de bibliografias na biblioteca; 

cc) Fomento à formação continuada de professores (estímulo à participação em 

capacitações, programas de pós-graduação; eventos científicos); 

dd) Elaboração de documentos explicativos; 

ee) Promoção do Marketing do curso; 

ff) Cobrança de chamada pelo professor; 

gg) Elaboração de horários de Verificações de Aprendizagem; 

hh) Estruturação de professores-orientadores do TCC; 

ii) Manutenção e articulação com demais coordenadores; 

jj) Abertura de dependências; 

kk) Reunião com discentes; 

ll) Articulação política com a categoria dos profissionais do curso; 

mm) Atividades para captação de alunos. 
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11. Que outras atividades você acrescentaria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice E – Respostas dos participantes  

1 - Segundo sua percepção, quais principais competências e como deve ser o perfil de 
um coordenador (a) na perspectiva de inovação no âmbito de uma IES? 

S1  
Gestor, liderança, sensibilidade, proativo 

S2  
Criatividade e pro-atividade são fundamentais 

S3 Atualizado, não perder o foco dos valores e buscar sempre fazer o seu melhor e 
acreditar 

S4 O coordenador tem que ter um perfil de proatividade, deve ser curioso, instigar de forma 
positiva os alunos, deve ser criativo, ter uma visão sistêmica, ser observador e ter 
empatia. 

S5 Deve estabelecer a boa comunicação e entusiasmo como pilar de trabalho envolvendo 
a equipe para que as metas e objetivos sejam produtivas e prazerosas a fim de gerar 
produções inovadoras. 

S6 Competências cognitiva, relacional, ética e técnica. Perfil: antenado com novas 
tecnologias, aberto a novos aprendizados e mudanças, gestor. 

S7 Motivação, trabalho em equipe, liderança, análise, planejamento. O coordenador deve 
estar sempre motivado em busca de trazer inovações para o curso priorizando a 
qualidade do ensino. Para isso deve contar com sua equipe, buscando as melhores 
ações para o curso, necessitando, dessa forma, ter habilidades de liderança e trabalho 
em equipe. 

S8 O coordenador deve sempre exercitar a "escuta ativa" com o objetivo de compreender 
os anseios da comunidade acadêmica. Em cima do "programa de necessidades" 
identificado, o coordenador deve ter habilidade suficiente para enxergar possibilidades 
de atuação, seja adaptando ou criando soluções. Essa postura proativa permite que a 
inovação ocorra até mesmo naturalmente. 

S9 Estar disponível a vivenciar novas realidades, ter empatia, ser resiliente, ter capacidade 
de se adaptar ao momento atual, usar e buscar aprendizado sobre novas tecnologias 
de informação e formação. 

S10 Gestor, com competência, habilidades, disponibilidades, interesse e foco no curso 
coordenador. 

S11 Ser assertivo, ter visão de futuro, ser estrategista, ser organizado e comprometido, ser 
adaptável, saber trabalhar em equipe, estar disponível, ser apaixonado, saber 
comunicar-se por escrito e verbalmente, ser empreendedor, ser proativo e saber 
solucionar problemas. 

S12 A principal competência é a Gestão Acadêmica do Curso. Deve ter espirito de liderança, 
saber articular, 
ser proativo, estar aberto a mudanças a inovações. 

2 - Quando você assumiu o cargo de Coordenador, percebe que já estava preparado para 

o cargo, sua formação ou especialidade já lhe fornecia capacitação? 

S1 Não 

S2 Em parte 

S3 Já havia sido coordenadora de curso em outra IES 

S4 Assumi a coordenação com um pouco de medo, mas sabia que tinha capacidade para 

o cargo, os pontos francos foram melhorados dia a dia, e com os cursos e capacitações 

da IES para os gestores me proporcionaram mais segurança e aprendizado. 

S5 Não 
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S6 Humana e academicamente preparado, sim. Tecnologicamente preparado, nem tanto. 

A formação filosófica e os anos de docência renderam-me capacitação. 

S7 Não 

S8 Já tinha experiência com gestão na iniciativa privada (sócio de uma empresa) e pública 

(coordenador técnico numa secretaria de governo). Mesmo com essa experiência 

prévia, a gestão acadêmica foi desafiadora, pois tem muitas especificidades. Tive que 

estudar e me adaptar. 

S9 Em parte, mas o aprendizado é dinâmico e evolutivo. Experiência ajuda bastante, mas 

todo dia se aprende. 

S10 Sim, aluno egresso, com especialização na área e professor de algumas disciplinas 

S11 Não estava preparada, apesar de ter tido disciplinas de gestão nas minhas graduações 

e pós graduação. 

S12 Tinha experiência de Gestão, mas na área técnica de Nutrição, que ajudou, mas não 

tinha formação específica. 

3 - Como foi para você inicialmente a situação de assumir a gestão de um curso e como 

percebe as mudanças em suas habilidades até hoje? 

S1 Quando assumi, tive grandes desafios, sobretudo porque entrei direto para assumir a 

coordenação. Tinha sido professora anteriormente, mas naquele momento, não estava 

na IES. Percebo mudanças significativas, 

especialmente no que se refere ao perfil gestão. 

S2 Hoje consigo olhar um problema é só pensar em como solucionar. Sem lamentações 

S3 Foi um processo muito estimulante. Houve, com certeza, um amadurecimento tanto 

pessoal quanto profissional, 

S4 Ao assumir a gestão do curso foi muito gratificante e desafiador, primeiro por ter 

estudado na IES e conhecer todas as suas potencialidades e o que precisava ser 

melhorado e segundo por querer proporcionar aos alunos experiências novas. Hoje 

percebo que esses quase 3 anos a frete da coordenação me fizeram desenvolver mais 

habilidades necessárias para a condução da gestão, tive um amadurecimento pessoal 

e profissional. 

S5 Foi desafiador. Hoje percebo um aprendizado gigantesco nos processos de trabalho e 

principalmente na gestão e conciliação de conflitos com pessoas. 

S6 Um grande desafio. Percepção de aprimoramento. 

S7 O início foi desafiador. A coordenadora antiga me auxiliou no processo de adaptação, 

para entender atribuições do cargo. Ao longo desse período amadureci muitas das 

habilidades que fui adquirindo, principalmente durante a pandemia, que foi preciso lidar 

com demandas novas, mas com o mesmo foco, a qualidade no ensino. 

S8 Encarei como um novo desafio. Ao longo do tempo cresci profissionalmente e 

desenvolvi novas habilidades. 
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S9 Sempre tive uma grande equipe trabalhando junto e ainda hoje sigo crescendo com o 

time. 

S10 Por ser da área e já conhecer todas as disciplinas foi mais fácil administrar. Hoje 

enfrentamos mudanças na área da moda, no mercado de trabalho, mas, experiências 

e inovações fazem com que possamos acompanhar o futuro atual. Pois a área de 

design sempre mudando para acompanharmos o amanhã 

S11 Foi desafiador e empolgante. Recebi capacitações e desenvolvi muitas habilidades e 

competências no longo dos nove anos na coordenação. Aprendi a ouvir mais, a ter 

tranquilidade, ser parcimoniosa e gestora de oportunidades 

S12 Assumi com uma certa tranquilidade (a tranquilidade da ignorância), mas desde o 

primeiro dia tem sido um aprendizado e desafio constante. Acho que já evolui muito, 

hoje estou mais segura, com mais conhecimento do meu papel enquanto gestora de 

curso e disposta a prender e pôr em pratica o que o mercado vem exigindo. 

4- Com relação às suas práticas, quais as principais atividades que você realiza na função de 

Coordenador(a) na IES? 

S1 Atividades de Planejamento acadêmico, que envolve projetos de extensão, Captação 

de alunos, análise de atividades complementares, análise de aproveitamento de 

disciplinas para alunos transferidos, atendimento pessoal á alunos e professores. 

S2 Organização do curso e gestão de conflitos 

S3 A gestão de um curso abrange um leque muito interessante de atividades. Desde a 

captação de alunos, a sedimentação e a fidelização destes alunos, as ações de 

motivação da equipe, o acompanhamento das matrizes curriculares, as reuniões com 

as lideranças de curso entre outras. 

S4 Como coordenador a principal função é de facilitador de mudança entre os professores, 

colaboradores e alunos, gestão acadêmica e algumas atividades administrativas. 

S5 Promover fluxo na gestão de trabalho institucional e discente. Administrar a equipe de 

professores verificando os registros acadêmicos e apoiando nas questões discentes. 

Acolher os alunos e pais com suas demandas institucionais e particulares. 

S6 Articulação e atendimento das demandas das instâncias superiores da IES, recebidas 

via reuniões semanais, via e-mails, e-doc, etc. Planejamento, organização e 

Coordenação das demandas acadêmicas do curso. Articulação e acompanhamento 

das atividades dos docentes, via reuniões periódicas, e-mail, e-doc, ou ligações 

telefônicas, ou mesmo, por mensagens via WhatsApp. Atendimento às demandas dos 

discentes, seja presencialmente na própria sala da Coordenadoria, seja virtualmente 

por e-mail, e-doc, Comunicador Oficial da IES, ou via WhatsApp. Articulação e 

atendimento das demandas da FGV, porque o curso é certificado. 

S7 Administrar as demandas de alunos, em relação a condutas de disciplinas, de 

professores. Auxiliar na demanda de professores em relação a cronograma, registros 

de aulas e notas, conduta com os diversos tipos de alunos. No período de pandemia 

foi necessário um acompanhamento mais minucioso em função da adaptação de 

metodologia. 
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S8 De forma sucinta: 1. Acompanho trabalho do corpo docente com base no PPC; 2. 

Monitoro o desempenho dos estudantes utilizando indicadores como o IRA, frequência, 

absenteísmo; 3. Faço a gestão do NDE, conselho e colegiado. 

S9 Gestão do processo ensino-aprendizagem, gestão de professores e alunos, 

desenvolvimento de projetos, desenvolvimento e execução de eventos, divulgação de 

curso, captação de alunos, resolução de problemas em matrícula, programação de 

oferta e seu registro. 

S10 Gestor/ acompanhar alunos com direcionamentos / flexibilizar e administrar o curso / 

inovar em projetos/ acompanhar professores/ evasão/ captação 

S11 Aprovo os planos de ensino das disciplinas do curso; Faço reuniões com os docentes 

e discentes do curso; Acompanho a execução do calendário acadêmico; Acompanho o 

cumprimento dos planos de ensino das disciplinas do curso; Supervisiono as 

metodologias de ensino e de avaliação do processo de ensino aprendizagem; Gerencio 

as dificuldades encontradas no ensino das disciplinas; Apoio os alunos, facilitando 

acesso ao Sistema Acadêmico; Coordeno atividades de Estágio; Incentivo docentes e 

discentes a realizarem atividades de pesquisa e extensão; Faço análise de histórico de 

transferência de alunos de outra IES; Faço análise de atividades complementares; 

Apoio à participação dos alunos em eventos; Faço acompanhamento de egressos; 

Acompanho evasão discente/inadimplência; Faço planejamento para o ENADE e todas 

as atividades que estão direta e indiretamente vinculadas a ele; busco fontes 

alternativas de recursos para aumentar a receita do curso e da instituição; busco 

reconhecimento do curso pela renovação periódica do processo por parte do MEC; 

participo dos processos decisórios do curso; auxilio na divulgação dos diferenciais do 

curso em relação aos concorrentes; busco oportunidades que favoreçam a projeção do 

curso; busco vincular o curso com as demandas do mercado de trabalho e mantenho 

o time de docentes coeso e proativo. 

S12 Desenvolvimento e ajustes nos documentos do curso (PPC, Manual de estágio); 

Reuniões periódicas com NDE, Colegiado de Curso, Lideres de turmas; 

Desenvolvimento de plano de ação para alunos ENADE; Divulgação do curso; 

Estimular e apoio ao corpo docente para práticas inovadoras em sala de aula; 

Participação de reunião com Direção Acadêmica; Planejamento de material necessário 

para o desenvolvimento das atividades do Curso; Apoio direto aos discentes; Estimular 

os Professores a desenvolvimento de Projetos de Extensão; Analisar os planos de 

ensino e cronograma; Analisar as transferências; Analise e execução dos 

Aproveitamento de Ensino; Analise de solicitação de provas de segunda oportunidade, 

de justificativa de falta; Planejamento do horário acadêmico; Levantamento das 

disciplinas pendentes por alunos; Acompanhamento da frequência e desempenho dos 

alunos nas disciplinas em curso; Captação de alunos; Estimular sentimento 

pertencimento do aluno com o curso; Estimular os docentes a estarem se 

aperfeiçoando nas novas tecnologias. 

5 - Quais os principais desafios que você percebe ou normalmente tem enfrentado como 

“Coordenador Gestor” do Centro Universitário Uninovafapi? 

S1 Captação, nivelamento dos alunos ingressantes. 

S2 Administrar um número grande de alunos e professores com pensamentos e 

personalidades distintas 
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S3 O desafio maior é a captação, o mercado tem ficado cada vez mais diferente, 

desafiador e a concorrência tem sido bem complicada 

S4 O maior desafio é na captação de alunos e com a falta de proatividade de alguns 

professores do curso. 

S5 Obter êxito na captação de alunos pois temos variáveis relacionadas que são 

determinantes para o sucesso da captação e sustentabilidade do curso 

S6 Acompanhar as novidades tecnológicas. Responder as demandas o mais rápido 

possível. 

S7 A captação de alunos, atender às demandas dos alunos garantindo a sustentabilidade 

do curso. 

S8 Enxergo dois grandes desafios: 1. Econômico - o ingresso de alunos tem reduzido ano 

após ano. O desafio de garantir a sustentabilidade do curso tem aumentado semestre 

após semestre. 2. Evasão – o curso de Engenharia é bastante complexo e o nível de 

conhecimento dos ingressantes tem piorado muito ao longo dos anos. Mesmo 

promovendo um nivelamento, a evasão ainda é muito frequente. Esse fenômeno tem 

aumentado devido a oferta de "facilidades" por outras IES que também vivenciam 

problemas de sustentabilidade financeira. 

S9 A captação de alunos é um grande desafio e sinto que é necessário um apoio 

especializado. 

S10 Atualmente, na pandemia, enfrentar as incertezas do aluno para aceitar todo o curso 

em um mundo virtual 

S11 Mercado de trabalho para o curso de enfermagem e alguns docentes ainda sem "Start" 

para o futuro. 

S12 Estamos vivendo um momento de mudanças diárias, então entranhar essas mudas ao 

mesmo tempo que temos que passar para nossos docentes e discentes de forma clara, 

objetiva e promissora é um extraordinário desafio; oferecer o suporte necessário para 

o aprendizado em ambiente remoto; Tempo de solicitação de algumas demandas 

6 - Diante das atividades e desafios descritos nas questões anteriores, quais 

competências inovadoras são necessárias para o desenvolvimento da sua função? 

Justifique. 

S1 Para captação, precisamos dar uma maior de visibilidade para o nosso curso, 

mostrando nossos pontos positivos, como por ex. Corpo docente formado por 100% de 

mestres e doutores, estrutura física, biblioteca, projetos de extensão e pesquisa. 

Quanto ao nivelamento, oferecer oficinas de nivelamento nas disciplinas que 

S2 Pro- atividade e empatia 

S3 Primeira, acreditar no que faz, contar com o apoio dos gestores e buscar sempre inovar, 

conhecer o mercado, os concorrentes, fazer de sua equipe sua fortaleza e usar de 

todas as ferramentas Disponíveis. 
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S4 Divulgar o curso e suas ações nas redes sociais, fazer com que nossos alunos sejam 

nossos maiores divulgadores. Quanto aos professores, deve-se desenvolvidos 

capacitações em liderança e desenvolvimento pessoal. 

S5 Desenvolver uma visão sistêmica do curso pois flexibilizar e mediar os processos de 

trabalho envolvendo instituição, alunos e professores é certamente o maior desafio haja 

visto que o olhar de cada segmento é diferenciado. 

S6 Apropriar-se continuamente das novas tecnologias e aplicá-las nos procedimentos. 

Para otimizar o tempo e fazer entregas com mais qualidade e agilidade. 

S7 Analisar e planejamento. Analisar a situação, o que seria preciso para melhorar a 

sustentabilidade do curso sem perder a qualidade, e a partir disso fazer um 

planejamento para alcançar a situação desejada, dentro das possibilidades. 

S8 Fazer a diferença, conjugando o verbo inovar, é condição para a sobrevivência do 

curso, pois o ingresso de alunos bem como a evasão está muito relacionado ao serviço 

"novo e de qualidade" que é oferecido. 

S9 Bom relacionamento com alunos, professores e colaboradores (networking); continuar 

buscando o novo, buscar caminhos diferentes para alcançar os objetivos, criar novos 

protocolos operacionais. 

S10 Inovar tecnologicamente, porém, para o curso coordenado é necessário práticas, por 

isso será necessário se reinventar nesse segmento caso se estenda novas opções de 

ensino em cursos que as práticas fazem a diferença 

S11 Conhecer o mercado de trabalho e imprimir com mais audácia a missão da empresa 

S12 Estamos vivendo um momento de transformação para isso precisamos adquirir 

habilidades e conhecimentos na área técnica administrativa, antes éramos 

Coordenadores de Cursos e Agora somos Gestores que é bem mais amplo a 

responsabilidade. 

 

7- Cite exemplos de situações em que você precisou utilizar competências inovadoras no 

exercício da função. 

S1 Resolver conflitos entre professores e alunos; na situação atual de pandemia, várias 

competências inovadoras foram utilizadas, como o uso da tecnologia. 

S2 Explicar a alunos sobre as atividades remotas durante a pandemia 

S3 Esse período que estamos vivendo, veio para colocar em xeque todas as nossas 

competências, acho que não tem exemplo melhor. 

S4 Desenvolver em nossos alunos o sentimento de pertencimento, para isso foi criado uma 

gincana para integração dos alunos. Também foi criado um Instagram do curso para 

estreitar ainda pais esses laços. 

S5 Gestão administrativa: avaliadores de desempenho, planilha de demandas e 

conduções de reuniões. Gestão acadêmica: Acompanhamento e atualização do IGC, 

CPC, CC, PPC, ENADE e cursos institucionais obrigatórios. 
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S6 No atendimento relativo às demandas do ENADE, por exemplo. 

S7 No início do ano, para melhor captação de alunos fizemos contato com todos os 

aprovados, para mantermos uma maior proximidade com esses possíveis alunos. 

Realizamos um evento para todos eles, matriculados e aprovados, na tentativa de 

efetuação de matrícula de mais desses alunos aprovados, com oficina realizada por 

alunos e palestra de um escritório de arquitetura renomado da cidade. 

S8 Inspirados pelos cursos de saúde, fizemos a primeira "Cerimônia do Capacete" dos 

cursos de Engenharia de Teresina, quiçá do Piauí. Promovemos anualmente também 

a jornada científica e a gincana de Engenharia (evento já consolidado no calendário 

acadêmico). 

S9 Gestão de Ensino na Aprendizagem Remota usando empatia para mediar conflitos 

entre alunos e instituição. 

S10 Inovar em novas formas remotas de aulas, de forma mais criativa nos conteúdos, 

unindo alunos para que se sintam mais participativos. Fazendo que disciplinas chaves 

do curso (desfiles) pudessem acontecer de forma remota com a mesma importância e 

significado. 

S11 Aulas práticas remotas, colação de grau fora de época, grupos de alunos reivindicando 

redução de mensalidade, docentes resistentes as aulas remotas. 

S12 Criação do perfil para curso em redes sociais para divulgação das nossas ações; 

Parceria com Centro de carreira com atividades (Bate Papo) semanais com parceria de 

Profissionais de fora da IES; Desenvolvimento de elementos como vídeo motivacional 

para aproximar nossos alunos; 

 

8 - Qual a sua opinião acerca do Programa Coordenador Gestor da Afya Educacional? 

S1 Acho que é muito eficiente para sabermos se o que foi planejado, foi de fato executado, 

conforme planejamos e quais os obstáculos apresentados na execução. 

S2 Importante pra estimular competências 

S3 Estamos em processo de conhecimento, mas acredito nos processos e nas pessoas 

que estão na gestão dessa ferramenta, então acredito que vai nos ajudar muito, na 

gestão do curso 

S4 O programa coordenador gestor da Afya veio para nos proporcionar uma maior 

interação, ganhos de conhecimento e aplicabilidade. 

S5 Considero excelente pois promove um crescimento gigantesco elevando nosso olhar 

sobre o curso em diferentes vertentes da gestão. 

S6 Muito bom. 

S7 O programa apresenta instrumentos que orientam e esclarecem pontos necessários 

para que o coordenador adote uma postura de gestor. 

S8 É muito interessante. O coordenador tem acesso a informações que antes não tinha, 

mesmo sendo de vital importância para a gestão do curso como a sua saúde financeira. 
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Dessa forma, atualmente é possível se enxergar com mais detalhes problemas e efeitos 

da evasão, por exemplo. Assim, ao coordenador lhe é permitido fazer um planejamento 

estratégico mais fidedigno. 

S9 As vezes se torna repetitivo na solicitação de dados ou documentos. 

S10 nota 10 

S11 Considero importante para que tenhamos um caminho a ser seguido de forma 

institucionalizada. 

S12 Inovador e nos põe em contato de fato com os conhecimentos que precisamos ter e as 

habilidades necessárias para sermos um bom gestor. 

9 - Você percebe diferenças entre a forma de gestão que era utilizada antes da Afya 

Educacional e o modelo utilizado atualmente? Quais? 

S1 Sim. Muitas. Percebo que atualmente temos um modelo de gestão, em que todos 

precisam seguir. Isso demonstra organização e planejamento na gestão atual. 

S2 Sim. Estímulo à meritocracia 

S3 Sim, estamos nos profissionalizando, transformando a empresa familiar em empresa 

negócio 

S4 A gestão é feita de forma mais eficiente e participativa. 

S5 Sim. Mudanças estruturais, financeiras e operacionais gerando maior sustentabilidade 

organizacional no processo de gestão. 

S6 Sim. A atual forma de gestão investe mais em tecnologias. 

S7 Quando entrei no cargo já era o modelo da Afya Educacional 

S8 Sim. São modelos diferentes. A Afya trabalha com avaliação de desempenho baseado 

na medição de indicadores e análise de evidências, princípios alicerçados na ciência 

da administração de grandes grupos. 

S9 Sim. Hoje é mais humanizado. 

S10 Sim, mas não posso dizer que não era importante e de grande aprendizado. O que 

diferencia agora é uma maior participação com a gestão, com mais conhecimentos 

S11 Sim. Tive acesso a informações financeiras do curso e por isso agreguei ainda mais 

responsabilidade econômica e política da gestão 

S12 SIM. Bom estamos tendo mais oportunidade de aprimorarmos nossos conhecimentos 

à cerca do desenvolvimento do nosso papel enquanto gestor de curso; temos mais 

possibilidade de aplicarmos modelos inovadores e diferenciais nas práticas docentes; 

Possibilidade de crescimento profissional; O reconhecimento das atividades 

desenvolvidas. 
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Atividades Número de respostas 

Atendimento aos discentes (resolução de problemas de 
notas, matrículas, dependências, 
relacionamento com professores); 

11 

Acompanhamento de atividades acadêmicas do curso (aulas, 
eventos, viagens, visitas); 

11 

Realização de reuniões de NDE e Colegiado; 11 

Planejamento de atividades semestrais; 11 

Elaboração de grade de horários; 11 

Reunião geral de professores; 9 

Participação em reuniões institucionais; 11 
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Atividades Número de respostas 

Atendimento aos docentes; 11 

Seleção e contratação de docentes; 11 

Contratação de professores 10 

Participação em capacitações, seminários, treinamentos; 10 

Análise de processos de transferência externa e interna, 
obtenção de novo título, dispensa de 

disciplina; 
10 

Lançamento de notas no sistema; 5 

Demissão de professores; 10 

Acompanhamento de atividades de pesquisa; 11 
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Atividades Número de respostas 

Acompanhamento de atividades de extensão; 11 

Garantia da proposta pedagógica através do PPC; 11 

Revisão de Verificações de Aprendizagem com o NDE; 9 

Avaliação de professores; 11 

Controle de frequência de professores; 10 

Elaboração de planilhas de pagamento; 3 

Acompanhamento de matrículas irregulares; 10 

Busca de parcerias; 8 
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Atividades Número de respostas 

Acompanhamento de estágios; 10 

Avaliação planos de ensino; 11 

Revisão de matriz curricular com o NDE; 11 

Avaliação institucional (CPA); 9 

Verificação de bibliografias na biblioteca; 10 

Fomento à formação continuada de professores (estímulo à 
participação em capacitações, 

programas de pós-graduação; eventos científicos); 
11 

Elaboração de documentos explicativos; 6 

Promoção do Marketing do curso; 9 
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Atividades Número de respostas 

Cobrança de chamada pelo professor; 10 

Elaboração de horários de Verificações de Aprendizagem; 7 

Estruturação de professores-orientadores do TCC; 8 

Manutenção e articulação com demais coordenadores; 10 

Abertura de dependências (disciplinas especiais); 11 

Reunião com discentes; 9 

Articulação política com a categoria dos profissionais do 
curso; 

7 

Atividades para captação de alunos. 11 

 


