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A mudança na sociedade atual tem ocorrido em escala crescente de velocidade e intensidade. 
Mudanças de caráter social, econômico e político têm abalado antigos valores, princípios, 
padrões de comportamento, percepções e até conhecimentos. Como qualquer organização, as 
Instituições de Ensino Superior - IES têm por objetivo principal satisfazer as necessidades de 
seus clientes, prestando serviços de ensino, de pesquisa e de extensão segundo um padrão de 
qualidade e, concomitantemente, assegurar um ambiente de trabalho compatível para os seus 
funcionários. Essa necessidade de prestar serviços de qualidade para clientes cada vez mais 
exigentes, num ambiente competitivo, tem levado muitas IES a adotar modelos inovadores de 
gestão: novos conceitos e paradigmas norteadores para a realidade que se apresenta.  
 
As IES, diante desse contexto de mudanças, estão naturalmente submetidas às mesmas 
exigências como qualquer outra organização. Necessitam ser capazes de evoluir, em busca por 
maior competência e qualidade nos serviços prestados. Esta evolução exige uma administração 
não mais amadora e sim profissional, em todos os níveis. Para tanto, é necessário que todas 
as partes que a compõem estejam integradas, de forma a conciliar os objetivos, ações e 
resultados, através do esforço cooperado. Um dos focos principais para se alcançar os 
objetivos pretendidos é a gestão dos cursos de graduação, que por sua vez necessita de 
pessoas com competências adequadas a esta função. Em razão de sua importância, as IES não 
podem abrir mão do trabalho de coordenadores competentes, já que os mesmos 
desempenham o papel de protagonistas do processo, responsáveis pela atividade fim da IES e 
de múltiplas funções. 
 
As atuais demandas requerem um profissional com capacidades abrangentes para operar as 
novas tecnologias e estabelecer novas relações sociais. Requer, portanto, um indivíduo que 
transforme cotidianamente a informação em competência, entendendo por competência o 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao perfil do profissional que atua 
em coordenação, ou seja, um indivíduo que congregue os aspectos cognitivos, técnicos, sociais 
e afetivos vinculados ao trabalho, agregando valor econômico para a IES e valor social para si 
mesmo, conforme ilustra a Figura 1. 
 
 

 
 
Figura 1 - Valores agregados através do desenvolvimento de competências. 
 
Para que o profissional alcance o perfil desejado pelas instituições ele também precisa de uma 
estrutura de suporte, que por sua vez, depende de uma série de fatores: disponibilidade de 
informações; intranet generalizada; carga-horária disponibilizada; remuneração condizente e 
definição clara das competências. 
 
Com relação aos CONHECIMENTOS, poderiam ser meios para ampliá-los: leitura, participação 
em seminários, eventos, fóruns de discussões, reuniões com vários setores, cursos de 
capacitação, etc. O conhecimento não é uma atividade simples. O sucesso na delicada tarefa 
de transferência da competência humana depende, em grande parte, do grau de satisfação 
com que os fornecedores de conhecimento se comunicam com os seus receptores. Nesse caso, 
a eficácia da comunicação humana depende tanto da química pessoal entre os comunicadores, 
quanto da clareza ou da qualidade dos relatórios que transitam entre eles. 



Em se tratando de agregar HABILIDADES, o coordenador poderia definir estratégias do tipo: 
estabelecer relacionamentos que sirvam para aprimorar as suas habilidades, mudar de função 
dentro da IES (se necessário), refletir sobre as atividades desenvolvidas, fazer planejamento 
diário e superar dificuldades pessoais. 
 
As habilidades por sua vez denotam as principais capacidades que se deve possuir, para 
aplicar o conhecimento apreendido na condução de qualquer situação. As habilidades sugeridas 
congregam diferentes grupos, àquelas entendidas como intrínsecas ao indivíduo como: 
carisma, criatividade, empatia, discrição e as que podem ser adquiridas com capacitação 
apropriada como: manejo de conflitos, o uso de tecnologias e meios eletrônicos, busca de 
oportunidades, entre outros. Entende-se então que as habilidades podem e devem ser 
trabalhadas conforme as carências encontradas, principalmente as extrínsecas. 
 
Já as ATITUDES envolvem valores, princípios, pontos de vista, opiniões, percepções e estão 
relacionadas ao comportamento, pois fazem parte das características adquiridas por meio de 
diversas formas de aprendizagem. Embora sejam de difícil mensuração, é possível alterá-las, o 
que dependerá da mudança de crenças e sentimentos a partir dos estímulos. As atitudes 
podem ser pró-ativas, impulsionando mudanças, antecipando novas situações ou reativas, 
preservando a estabilidade e o espírito conservador. Dessa forma, as atitudes dependem 
essencialmente da pessoa, pois cada um precisa empenhar-se para incorporar as atitudes 
consideradas importantes e desejadas. Para tanto, podem ser meios para desenvolver 
atitudes: acreditar no próprio potencial; avaliar constantemente as ações realizadas e os 
resultados alcançados; avaliar o grau de satisfação dos alunos e professores; ser uma pessoa 
autêntica; buscar aprender sempre; estar mais presente na instituição e envolver-se 
efetivamente com a clientela interna e externa. 
 
As atitudes podem ser entendidas como óbvias. Entretanto, é complexo quando se trabalha 
questões que envolvem todo um conjunto de valores, princípios, educação, vivência familiar, 
entre outros, que acabam por influenciar na formação de caráter e, automaticamente, 
desencadeiam determinadas atitudes ou não. Assim sendo, recomenda-se que durante o 
processo seletivo haja envolvimento de profissionais de diversas áreas, principalmente da 
Psicologia, da Pedagogia e da área específica para que, já neste momento, sejam identificadas 
algumas características atitudinais, imprescindíveis à função de coordenação. 
 
Faz-se necessário, por conseguinte, a instituição prever em seu orçamento recursos para 
investir nos gestores e equipe de apoio, visando qualificá-los e atualizá-los para que sejam 
capazes de contribuir com a realização das diversas atividades relacionadas ao funcionamento 
pleno do curso, abrangendo ensino, pesquisa e extensão. E ainda, a viabilização e a 
implantação de um centro de estudos, como forma de incentivar a aquisição e a socialização 
do conhecimento no interior da instituição, de forma a contribuir também para a formação dos 
gestores e demais colaboradores.  
 
O quadro 1 apresenta o conjunto de conhecimentos, bem como habilidades e atitudes que 
representam as competências essenciais para os coordenadores de uma IES. Salienta-se que 
parte dessas competências revela-se inata ao ser humano, enquanto outras podem ser 
adquiridas e construídas. 
 
 



 
 
Portanto, os coordenadores têm a responsabilidade de desenvolver competências 
administrativas, acadêmicas, pedagógicas e gerenciais, exigidas pelo contexto em mudança, 
visando um melhor desempenho institucional, onde a realidade com a qual as IES se deparam 
é considerada altamente competitiva e faz com que um de seus maiores desafios seja o 
desenvolvimento de suas competências para se habilitar e enfrentar as incertezas do futuro.  
 
Identificar e verificar as competências essenciais dos coordenadores de uma IES é muito 
importante, pois permite a mesma expandir-se, direcionar sua atenção e concentrar esforços 
no que é fundamental, para que ela tenha qualidade e reconhecimento no mercado. 
 
Pelo exposto, pode-se concluir que, a busca pelo conjunto de competências que forneçam 
suporte às atividades de gestão dos cursos e melhorem o desempenho dos mesmos é uma 
iniciativa individual, mas que cabe a IES promover oportunidades e incentivar a busca por 
parte de cada colaborador. Entretanto, na prática, percebe-se que os coordenadores de curso 
têm consciência de suas atribuições no que diz respeito à competência técnica e cognitiva do 
cargo, porém falta-lhes a visão holística de todo o contexto, pois, muitas vezes, não 
conseguem demonstrar de forma clara suas competências, ou não organizam atributos 
específicos para determiná-las e nem apresentam a famosa visão sistêmica, em termos de 
relações e de integração.  
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