
Vida acadêmica
Estela Silva

O malabarista
da faculdade
Burocracia, conflitos, política interna, assuntos pedagógicos:
o coordenador precisa ter muito fôlego e jogo-de-cintura
para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo

oordenação é a relação entre elementos que
funcionam de modo articulado dentro de
uma totalidade ordenada. Essa é a defini-
ção do dicionário Aurélio que parece resu-

mir um trabalho de coordenador numa instituição de
ensino superior. Só que, para se alcançar esse objetivo,
não basta ser um bom professor - é preciso transitar bem
nas áreas política, gerencial, acadêmica e institucional.
Para preencher tantos requisitos, a pessoa tem de reunir
uma boa dose de qualidades pessoais, pois raramente ele
vai conseguir o domínio de tantas atividades se não hou-
ver um interesse natural pela diversidade.

Os profissionais são unânimes: o mais importante é
ter espírito conciliador, já que o coordenador administra
conflitos a maior parte do tempo. "Mais importante que a
formação acadêmica, é ter paciência para lidar com tantos

PERFIL DO COORDENADOR

• Paciência e espírito conciliador

• Gosto por lidar com pessoas

• Experiência como professor

• Atenção ao mercado de trabalho e

à educação

• Disponibilidade e flexibilidade

• Espírito de liderança

• Compreensão e bom trato com a

política da instituição

• Titulação compatível, como mestrado

ou doutorado

• Capacidade de trabalhar em equipe

• Personalidade comunicativa

• Gosto pelo planejamento

interesses diferentes, pois cada um pensa em si
e eu preciso pensar no todo", diz Patrícia Fonse-
ca, professora do curso de Moda da Faculdade
Belas Artes, em São Paulo

Coordenadora há três anos, Patrícia co-
manda uma equipe de 20 professores e 405
alunos. Aprendeu na prática. Embora já acu-
mulasse a experiência de 11 anos de magis-
tério em diversas universidades, foi ao exer-
cer a função na Belas Artes que ela aprendeu
a lidar com tal variedade de assuntos. "Não
lido somente com educação. Tem a burocra-
cia, as pessoas e todas as relações, é um grande traba-
lho de relacionamento", explica ela.

Desde que se tornou coordenadora, a vida de Patrí-
cia mudou. E para melhor. Aprendeu a deixar as pró-
prias preferências de lado em prol de um objetivo maior,
que é a própria instituição, a equipe, chamado bem co-
mum. E ainda foi recompensada com um salário 25%
mais alto que o de um professor. "Sou coordenadora 24
horas, só não permito que me telefonem no final de se-
mana para me falar de problemas", avisa ela.

Além da dedicação à causa, o coordenador deve es-
tar preparado para lidar com percalços — ou "pepinos",
na linguagem do dia-a-dia. O acúmulo de funções, a
pressão pelo lucro, a evasão dos alunos e as reclama-
ções dos professores precisam ser administradas de sol
a sol, caso a caso. E é claro que é necessário nervos de
aço para desempenhar tantos papéis de uma só vez. "No
final do semestre tenho vontade de sumir e voltar de-
pois de uns dois meses", admite Patrícia.

"Eu já desanimei muitas vezes, mas nunca pensei
em desistir", garante Maria Antonieta Donato, direto-
ra-coordenadora do curso de Direito da Universidade
Cidade de São Paulo. Para ela, o maior desgaste da fun-
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ção é ter de fazer muito e nem sempre poder colher os
louros que se imagina. Um exemplo disso é o desempe-
nho dos alunos no Provão, importante tanto para o cur-
rículo do estudante quanto da instituição. Quando eles
vão mal, ela também se frustra, embora saiba que os
resultados não dependem só dela.

Idealista, o grande desafio de Maria Antonieta nes-
sa função é tomar as decisões acertadas para as pessoas
corretas. Além do dia-a-dia dividido entre tarefas de ad-
ministração, como requerimentos, deferimentos, com-
pensações de ausência e a parte pedagógica, como es-
truturas de curso, num colegiado composto por vários
professores, ela tem de lidar com as dificuldades de alu-
nos com formação insuficiente para o curso superior -
e até apartar brigas entre os estudantes. "É adrenalina
pura todos os dias", declara Maria Antonieta.

Para ela, essa atividade se aprende sobretudo na práti-
ca. Formada em Administração de Empresas e Direito, Ma-
ria Antonieta acredita que sua primeira formação a auxi-
lia na parte de gestão, mas o desempenho do coordenador
depende do feeling, da dedicação e a atenção ao mercado
de trabalho. Tudo isso é essencial para transmitir conheci-
mento, captar as necessidades dos professores, capacitá-

los e envolvê-los num trabalho de equipe que tem como
objetivo o bom desempenho da própria instituição.

Como diversas universidades estão adotando um
modelo de gestão descentralizada, o coordenador do
curso tem de funcionar como se fosse uma empresa.
Ou seja, precisa lidar com orçamento, cuidar para que
não haja perda de receita com evasão de alunos,
inadimplência, firmar parcerias com empresas e outras
instituições, criar cursos e ainda apresentar resultados.
De preferência, é claro, favoráveis.

RESPONSABILIDADES NOVAS

Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos),
no Rio Grande do Sul, um novo modelo entra em fun-
cionamento. Os coordenadores da graduação assumem
a responsabilidade pela sustentabilidade e pela quali-
dade do produto. Para tanto, contam com o apoio de
ferramentas integradas de gestão, como o Enterprise
Resource Planning (ERP), da Peoplesoft/Oracle, e o
suporte das unidades de apoio, como recursos huma-
nos, marketing, finanças e informação.

Não há nenhum treinamento específico para quem
quer assumir a função de coordenador na Unisinos.
Mas o candidato pode contar com unidades de apoio
para todas as práticas, de modo a desenvolver uma
visão do todo. "É importante ter maturidade e saber
gerir o relacionamento com vários órgãos governa-
mentais e principalmente entender o que é um mo-
delo político-pedagógico", resume a diretora da uni-
dade de graduação, Emi Maria Santini Saft.

Carla: o mais delicado é resolver conflitos sobre notas

Ensino Superior 31



Vida acadêmica

Pereira: "As pessoas
querem alguém que seja
respeitado e reconhecido"

A Universidade Cidade de São
Paulo (Unicid) também está mu-
dando sua gestão. Há cinco anos vem
preparando os professores para as-
sumir cargos de coordenação/dire-
ção, já num novo modelo de ensino,
que no lugar das disciplinas haverá
competências relacionadas a elas,
marcando um novo conceito. "Nos-
sa capacitação é voltada para a área
administrativa, já que o coordena-
dor já está preparado com o lado
pedagógico, mas tem que ser capaz
de gerir o curso", explica a pró-
reitora acadêmica, Ester Vitale.

Nesse treinamento, o foco é ofe-
recer apoio ao professor para que ele
tenha condições de gerir o curso da
melhor forma. Diretor e coordena-
dor exercem praticamente a mesma
função. Sua missão, na Unicid, é entender o custo e as
estratégias, manter a porcentagem de professores titu-
lados exigida pelo MEC, controlar evasão, custos,
inadimplência e administrar a relação professor-aluno.

Este ano a Unicid vai implementar esse novo
modelo pedagógico, seguindo o currículo por com-
petências e ao mesmo tempo dará ao coordenador/
diretor o papel de gestor dos cursos, cada qual com
seu orçamento para administrar. "Sabemos que é
um papel difícil, pois ele vai deixar de responder à
burocracia para assumir uma postura mais ampla,
mas estamos preparando todo o suporte necessá-
rio", pondera Ester.

COMO CHEGAR LA

Cada universidade tem critérios
diferentes para a escolha de coorde-
nadores, que variam desde as eleições
com a participação da comunidade
acadêmica até um convite do diretor
ou outra autoridade da instituição. A
PUC-SP, por exemplo, escolhe todos
os chefes de cargos acadêmicos (en-
tre eles, coordenadores de curso, di-
retores de faculdade, chefes de depar-
tamento e até reitor) por meio de elei-
ção direta nos campi.

No caso da escolha dos coordena-
dores de curso, votam professores, es-
tudantes e funcionários que prestem
serviços para aquele curso. Para ser

Para Emi, é importante saber
gerir o relacionamento com

órgãos governamentais

candidato à coordenação do curso o
professor deve estar na carreira aca-
dêmica nas seguintes categorias: as-
sistentes, assistentes doutores, asso-
ciados e titulares.

A titulação mínima para exercer
um cargo de liderança é a de mes-
trado, requisito comum a todas as
universidades por se tratar de uma
exigência do MEC.

Já a Unisinos tem um critério dife-
rente. Lá é comum o trabalho de equi-
pes com projetos, de tal forma que a
diretoria avalia o desempenho dos par-
ticipantes e observa as lideranças.
Quando surge uma oportunidade, a
mudança de cargo é natural, pois a pes-
soa que se destaca também recebe o
apoio dos colegas. E o coordenador re-
cebe uma gratificação pela função

exercida, que em média representa 23% da remuneração
bruta para contratos de 40 horas semanais.

Foi assim que o coordenador do curso de História,
Nilton Pereira, conquistou seu espaço. Professor há 16
anos, ele foi coordenador adjunto por quase dois anos
até se tornar coordenador, há um ano e meio. "Tenho
um histórico de liderança, pois fui presidente do sindi-
cato dos professores e sempre tive envolvimento com a
vida acadêmica", explica Pereira.

Para ele, um dos fatores que mais pesaram para a sua
eleição foi sua formação acadêmica, que já está em pro-
cesso de pós-doutorado. "As pessoas querem alguém que
seja respeitado e reconhecido. Ninguém quer receber

TAREFAS DO COORDENADOR

• Orientar as atividades do curso

• Elaborar o projeto pedagógico

• Controlar o cumprimento do planejamento do ensino

• Acompanhar a vida acadêmica do aluno

• Decidir sobre adaptações e aproveitamento

de créditos

• Participar dos processos de admissão,

licença e demissão dos professores

• Criar ações para diminuição da evasão e inadimplência

• Planejar e gerir orçamentos

• Executar processos de regularização

jurídica e acadêmica do curso

• Estabelecer parcerias com entidades

públicas e privadas
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orientações de um despreparado",
observa ele, que dedica 16 horas para
aulas e 16 horas semanais para ad-
ministrar um contingente de 32 pro-
fessores e 700 alunos.

Um dos consensos entre coor-
denadores e diretores é que o pro-
fissional deve manter o vínculo com
a sala de aula. Até porque não se
abandona a paixão pelo magistério
tão facilmente. "Gosto de sujar a
mão de giz, e se fico só na coorde-
nação não consigo ser parceira dos
professores", justifica Carla César,
coordenadora da Fonoaudiologia
da Universidade Metodista.

Professora há 19 anos, nem de
longe ela pensa em abandonar a sala de aula. Há cinco
como coordenadora, ela também tem apreço pela fun-
ção, que lhe impõe o desafio de inovar sempre. Para
ela, o ponto mais delicado é resolver conflitos de no-
tas, pois a reprovação dos estudantes provoca desin-

Patrícia: "Só não permito que me
telefonem no final de semana
para falar de problemas"

teresse e a posterior evasão do curso.
Sob seu comando, estão neste mo-
mento 116 alunos, 13 professores,
cinco secretárias e uma equipe da clí-
nica, composta de secretária, assis-
tente social e médicos, num total de
sete pessoas. Mas ela não está sozi-
nha. Na Metodista não é o coorde-
nador que determina o funciona-
mento do curso, e sim o colegiado,
num total de oito membros.

Carla já reestruturou pela terceira
vez o projeto pedagógico, que além do

currículo compreende metodologias de avaliação, infra-
estrutura, planilha orçamentária e recursos auto-susten-
táveis de ensino, pesquisa e extensão. "Quando era pro-
fessora, tinha idéias que não conseguia colocar em práti-
ca", diz Carla. "Agora, posso inovar o tempo todo."
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