
Múltiplas atribuições
Cada escola ou curso oferece seus próprios desafios aos coordenadores

rabalhar como coordenador de curso
do ensino superior é uma tarefa com
responsabilidades cada vez maiores
dentro das universidades. Ao atribuir

a esse profissional uma série de funções, as escolas
passam a esperar dele a capacidade de reconhecer
as necessidades da área e tomar decisões que pos-
sam beneficiar a instituição, os alunos, os professo-
res e a sociedade. Entre as mais importantes atri-
buições do cargo estão a gestão e o cumprimento
pleno do projeto pedagógico, a preparação do cur-

so para atender às exigências legais do Ministério
da Educação e Cultura (MEC), a supervisão de tudo
o que está relacionado ao curso, como adequação
das salas de aula, laboratórios e seus equipamentos,
contratação de docentes, atendimento e orientação
aos estudantes, entre outras. -

As funções de coordenador, que na Universidade de
Santo Amaro (Unisa), em São Paulo (SP), são calcadas
em cargo de direção, podem variar de escola para esco-
la, pois dependem muito do regimento do curso, alerta
o diretor da Faculdade de Odontologia da Unisa, Paulo
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José Bordini. "Buscamos todos os meios para melho-
rar o curso, trabalhando para criar um ambiente sau-
dável para o professor, fazendo com que o aluno goste
da escola e levando prestação de serviços para a po-
pulação da região onde atuamos", resume o cirurgião
dentista Bordini, que também é professor titular da
disciplina de Semiologia e Estomatologia da Faculdade
de Odontologia e do curso de pós-graduação em
Odontologia, ambos da Unisa. "É fundamental estar
envolvido com a área docente, sempre perto da sala
de aula e dos alunos", destaca.

Há mais de dez anos exercendo cargos de coorde-
nação e há quase três na direção da Faculdade de
Odontologia, Paulo José Bordini amealhou bastante
convivência para notar o desenvolvimento da função
nos últimos tempos. "No caso da odontologia, toda a
articulação da parte acadêmica deve ser feita em con-
junto com a atividade clínica comum à profissão." No
caso da Unisa, essa constante articulação pôde ser ob-
servada recentemente no processo de criação do cur-
so noturno de Odontologia. "Formamos o curso e en-
viamos o projeto para o conselho da faculdade, uma
espécie de colegiado de professores. Uma vez ratifica-
do, foi enviado para a diretoria de graduação para
aprovação", ilustra o diretor do curso, como exemplo
de mais uma tarefa do coordenador, responsável pela
execução do projeto pedagógico de
seu curso de acordo com as diretri-
zes curriculares exigidas pelo MEC.

A Faculdade de Odontologia da
Unisa tem hoje cerca de 300 alunos,
dos quais 200 estudam em período
integral (quatro anos) e outros cem
em uma turma da manhã (cinco
anos), a última em atividade nesse
horário. A partir de 2005, o curso de
cinco anos passa a ser oferecido em
turmas noturnas.

Já no caso de um curso funda-
mentalmente baseado em informá-
tica, como o de Ciências da Compu-
tação da Fundação Educacional
Inaciana (FEI), em São Bernardo do
Campo (SP), a responsabilidade do
coordenador aumenta na medida em
que novidades nesse setor surgem
quase diariamente, com o advento de
novas tecnologias, políticas para o

setor de TI, cruzamento de mídias e o desenvolvimen-
to incessante da internet.

"Somos consultados a toda hora pelos alunos,
muitos deles já trabalhando em empresas de TI e
telecom, sobre questões do dia-a-dia de trabalho que
envolvem hardware, software e serviços. Atuamos
também como mediadores junto aos alunos e aos
professores sobre diversas questões do curso", anali-
sa Francisco Enéas da Cunha Lemos, chefe do depar-
tamento e coordenador do curso de Ciências de Com-
putação. Criado no início de 1999, esse curso da FEI
tem 32 professores e possui hoje 500 alunos, que es-
tudam durante quatro anos em módulos semestrais.
"O fato de o coordenador ser o elo entre a institui-
ção de ensino e o MEC, para cumprimento do proje-
to pedagógico do curso, tem dado muita força à fun-
ção desse profissional", afirma Lemos.

DEMANDAS

O crescimento e a valorização da profissão de se-
cretária executiva nos últimos anos têm se refletido na
maior procura por parte de estudantes pelos cursos do
setor. Na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp),
em São Bernardo do Campo (SP), a Faculdade de Ciên-
cias Administrativas mantém, desde 1994, o curso de

bacharel em Secretariado Execu-
tivo Bilíngüe. O curso é oferecido
anualmente com a duração de três
anos no período noturno, no
campus Rudge Ramos. "Há pou-
cos anos eram 50 vagas, nem sem-
pre ocupadas. Hoje são 80, todas
preenchidas", diz a administrado-
ra e pedagoga Ana Maria Santana
Martins, coordenadora do curso
que possui atualmente 221 alunas.

Segundo Ana Maria, a profis-
são de secretária atravessa um
processo de ajustes basicamente
ditado por demandas da globa-
lização e por pressões que visam
aumentar a flexibilidade nas for-
mas de organização do trabalho.
"Essas necessidades impactam o
mercado dessa profissional e exi-
gem respostas rápidas e precisas."
Em razão dessas tendências,Ana Maria: respostas rápidas e precisas
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prossegue ela, "a secretária tornou-
se uma gerenciadora de informa-
ções e serviços, assessora qualifi-
cada, com fluência em idiomas,
hábil comunicadora, gestora de
eventos empresariais e conhecedo-
ra de informática".

Nesse novo e concorrido merca-
do, Ana Maria acredita que "um bom
coordenador universitário faz da
criatividade o seu aliado natural,
atuando em vários segmentos. Às
vezes, é pai, irmão, amigo, e não só
de alunos. É aquele profissional pon-
derado, de compromisso permanen-
te com a formação ideal de pessoas.
Deve possuir sensibilidade necessá-
ria para colaborar com seus profes-
sores e em conjunto com os alunos, por meio de uma
visão holística, para não depender unicamente da sua
formação acadêmico-profissional. Para cumprir esses
papéis, é indispensável estar ligado ao mercado, para
criar e manter a empregabilidade", diz.

Para a coordenadora da Metodista, a valorização
da qualidade de ensino, o projeto pedagógico, a orien-
tação pedagógica têm que estar presente objetivando

o crescimento do curso em qua-
lidade e quantidade. "O ensino
superior necessita de coordena-
dores mais criativos, críticos, que
participem e empreendam com
habilidade para coordenar e or-
ganizar projetos, gerir equipes e
processos, pensando e agindo
mais estrategicamente".

Na prática, uma das formas de
criar essa empregabilidade é apos-
tar no contato com as empresas
da região do ABCD e nos estágios.
"Uma das formas é trazendo a co-
munidade para eventos na facul-
dade, incluindo aí empresários,
comerciantes e estudantes do en-
sino técnico, que podem se tornar

nossas futuras alunas". Segundo Ana Maria, quase a to-
talidade das 74 alunas do segundo ano está estagiando
regularmente em empresas da área de influência da uni-
versidade. A coordenadoria do curso de Secretariado
Executivo Bilíngüe trabalha hoje com 20 professores,
sendo que Ana Maria também coordena e dá aulas no
curso de pós-graduação em Gestão Empresarial para

Lemos: mediadores entre alunos e professores
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