
Distribuição
de          aulas
otimiza IES
Componente da gestão que determino a distribuição de alunos de diversos turmas em
disciplinas unificadas garante utilização plena de recursos e qualidade de ensino

Quando realizado
de maneira adequada, a

gestão da distribuição das
aulas pode conter gastos e
inserir alunos e professores
em uma estrutura dinâmica

de compartilhamento de
disciplinas

ensino superior, o desperdício de
recursos e o engessamento das
graduações eram cenários cons-
tantes. Embora muitos já tenham
despertado para a nova realidade,
um fator ainda continua sendo
negligenciado pela maioria dos
estabelecimentos: a gestão da

Para o professor Jorge Bastos, reitor
da Unib, os alunos são parceiros
na construção de uma IES com
mais qualidade, pois são eles
que apontam defeitos e sugerem
melhorias na organização

em uma estrutura dinâmica de compartilhamento
de disciplinas.

Não existe a necessidade de que
cada curso tenha sua própria sala
de filosofia, estatística ou meto-
dologia de pesquisa, para citar
alguns exemplos. Em uma matriz
curricular dinâmica e bem inte-
grada entre as diversas carreiras,
alunos de diferentes graduações
podem compartilhar uma mesma
sala de aula, se forem tomadas

duas medidas básicas: a revisão ge-
ral do processo de gestão de ensalamento de alu-
nos e um estudo aprofundado sobre disciplinas
comuns e das adaptações pedagógicas necessá-
rias para essa nova realidade.

De acordo com Elisa Wolynec, diretora da Te-
chne Engenharia e Sistemas, a tecnologia da in-
formação é uma parceira valiosa para esses ca-
sos. A executiva trabalha na implementação de

softwares de gestão acadêmica que possuem
um componente de ensalamento de alunos,
permitindo compor as turmas com vários
critérios parametrizados pelo próprio coor-
denador ou responsável por essa área. "A
ferramenta permite a distribuição dos alunos
em turmas diferentes de acordo com seu ren-
dimento acadêmico, permitindo a redução do

distribuição de alunos
e professores nas grades de aulas.

Quando realizado de maneira
adequada, esse componente
do processo organizacional
da escola pode conter gastos
einseriralunose professores

era pequena na maio-
ria das instituições de

os tempos em que a preocupação
com excelência administrativa ainda
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custo por aluno e um melhor aproveitamento de
recursos", diz.

Segundo Elisa, o potencial que as medidas têm
para cortar custos não afeta em nada
a qualidade acadêmica. "Está
provado que, em salas com
mais de 30 alunos, não é pos-
sível que o professor forneça
atendimento individual a cada
um. Dessa forma, não há por
que impor limites no número
de discentes". Assim, se uma
única disciplina tiver apenas
100 estudantes na instituição,
separados em diversos cursos,
o melhor a fazer é reuni-los em
uma única turma, dentro de uma
sala de aula com estrutura física para comportar
todas essas pessoas.

A Universidade São Francisco (USF), que pos-
sui quatro campi na capital e no interior paulista,
vem aplicando essas estratégias com sucesso des-
de 2004. Segundo o professor Antônio Gonçalves
de Oliveira, secretário-geral do estabelecimento,
o processo de planejamento para que a ação seja
viável passa necessariamente por duas etapas ini-
cias: o estabelecimento de equivalência entre as
disciplinas dos'currículos dos diversos cursos e a
indicação de proximidade curricular, respeitando
as diretrizes de cada programa e a qualidade de
ensino aplicada a estes.

O levantamento entre disciplinas comuns precisa
ser cuidadoso e priorizar a distribuição de alunos em
cursos de um mesmo grupo de conhecimento. Pos-
teriormente, observam-se as diretrizes de cada cur-
so e realiza-se uma adaptação das disciplinas para
que elas tenham a possibilidade de atender a um
espectro mais amplo de discentes ou até mesmo a
totalidade de alunos de instituição. "Dessa forma,
as matérias deixam de ser destinadas a uma carrei-
ra específica e passam a pertencer à instituição",
complementa o secretário.

O trabalho leva no mínimo um ano para ser apli-
cado e exige um grande esforço para a conscienti-
zação das coordenações, que costumam ser resis-
tentes a esse tipo de mudança, e da adequação dos
gestores de cursos. "Cada departamento deve ado-
tar uma visão mais gerencial para que a estratégia
dê certo, atribuindo custos por curso e verificando

Se uma única disciplina
tiver apenas 100 estudantes

na instituição, separados
em diversos cursos, o melhor
a fazer é reuni-los em uma

única turma, dentro de uma
sala de aula com estrutura
física para comportar todas

essas pessoas

que resultado as medidas trazem para a instituição.
O setor de Recursos Humanos também participa,
pois deve controlar as horas por turma e ratear a

representatividade de cada curso en-
tre os diversos departamentos", diz

o gestor da USF.
A elaboração das disciplinas e

dos cursos passa a ser feita por es-
pecialistas com uma visão ampla
e integradora da escola. O princi-
pal apoio desses profissionais é
a equipe de TI, que deve ser es-
truturada de forma a apoiar com
excelência os setores acadêmico
e administrativo. "É necessário

ressaltar também que as ações de-
pendem de uma vontade política muito

forte da instituição para implementar uma nova
filosofia e, obviamente, muito trabalho árduo",
completa o professor.

Muito além das reduções de custos, o resultado
positivo das medidas reflete-se no aluno, uma vez
que ele passa a interagir com discentes de outras
áreas do conhecimento e absorve a visão desses
colegas, que varia muito entre as diversas carrei-
ras. "Os questionamentos e trabalhos tornam-
se mais interessantes e diversificados", atesta
Elisa Wolynec.

Planejando as disciplinas

A Universidade Ibirapuera (Unib) também pas-
sou por um longo processo até incorporar esse
novo paradigma de atualização curricular. Na ins-
tituição, além de as disciplinas se adaptarem aos
diversos cursos, os alunos ganharam livre arbítrio
na escola e podem assistir aulas de outras unida-
des que não necessariamente estão inseridas em
seu programa, o que possibilita o enriquecimen-
to de sua própria formação. "Essas aulas contam
pontos no conjunto de atividades complementa-
res do universitário, outro componente pedagó-
gico com potencial para otimizar a instituição",
revela o professor Jorge Bastos, reitor da Unib.

Os novos modelos foram implementados a
partir do programa "Reimagínel", da CM Consul-
toria. Para que essa transição ocorresse com qua-
lidade, a Unib também necessitou de um longo
processo que incluiu reuniões com praticamente
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todos os tomadores de decisão da organização.
"Os coordenadores analisam o ementário de cada
professor e verificam se está atual e se possui a
aderência necessária às diversas carreiras".

Etapas fundamentais, segundo o reitor, são a
equalização das disciplinas, de forma que o aluno
esteja antenado com as tendências atuais de cada
conhecimento e a abertura de espaço para que os
discentes exponham seus anseios pessoais. "Não
encaramos alunos como nossos clientes, mas sim
como nossos parceiros. Provocamos os alunos
para uma participação embasada na formação da
instituição e eles mesmos passam a detectar falhas
e acusá-las para nós", completa o reitor, eviden-
ciando uma trajetória possível para que os novos
conceitos sejam aplicados com qualidade.

Todo esse
processo, alia-
do à introdução
de ferramen-
tas para que os
alunos possam
formar sua pró-
pria visão da
sociedade e a
capacidade de
prever o futuro,
é capaz de gerar
programas ino-
vadores, sem-
pre com a iden-
tidade própria
da instituição.
"Queremos ser
aquela institui-
ção famosa por
ensinar o aluno
a aproveitar as
informações de fora que estão ao alcance deles. O
caso da disputa entre Brasil e Bolívia, as oscilações
do dólar que desequilibram a economia mundial,
entre outros acontecimentos relevantes, devem
ser compreendidos e interpretados por nossos
discentes; a formação de matrizes curriculares
dinâmicas é parte integrante desse processo",
assinala Jorge Bastos.

O principal apoio
dos profissionais
que trabalham
na distribuição
das aulas é a
Tecnologia da
Informação,
que deve ser
estruturada de
forma a apoiar
com excelência os
setores acadêmico
e administrativo

Outras reformulações

As medidas de distribuição de disciplinas en-
tre diversas turmas estão ao alcance de qualquer
instituição, mas só surtem efeitos otimizadores
se vierem acompanhadas de uma série de ou-
tras ações ligadas a uma visão gerencial moder-
na, semelhante a das principais empresas.

O Ministério da Educação, como órgão que
tem como atribuições garantir a excelência do
ensino superior no País, possui exigências para
a formulação dos cursos que, se forem respeita-
das à risca, são capazes de cumprir o papel de
aumento da qualidade acadêmica com redução
de custos. Hoje, a USF trabalha com a carga ho-
rária mínima legal para seus cursos e busca se

concentrar nelas para garantir o egresso com o
perfil desejado pela sociedade e pelo mercado.
"Essa ação é muito mais difícil do que o esta-
belecimento das equivalências entre disciplinas
para diversos cursos, pois demanda integração
entre todas as coordenações e um estudo da
inserção regional dos campi", diz Antônio Gon-
çalves de Oliveira. Os currículos são alterados.
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mas o alto nível das ementas é mantido com
o auxílio das atividades complementares, pre-
vistas para a integralização da
carga-horária.

Às vezes, as medidas aca-
bam resultando em demis-
sões, mas o planejamento da
reformulação do corpo docen-
te deve considerar que profes-
sores titulados, que são mais
caros, devem ter desempenho
equivalente à sua valoriza-
ção. Manter professores com
muitos diplomas, mas com
baixo desempenho acadêmi-
co, é prejudicial à instituição e
desqualifica todo o esforço de
adaptação dos currículos. Além
disso, durante sua reformulação
organizacional, a instituição define
diretrizes e foco e precisa de profissionais que se
alinhem às novas políticas. Se esse caminho for
reverso, algo está errado.

Inteligência nos negócios

Elevar a-gestão aos níveis apontados por es-
pecialistas ganha uma nova dimensão quando
se conhecem todas as ferramentas tecnológi-
cas de apoio. As soluções de Business Intelli-
gence, que ganharam notabilidade no mundo
corporativo, começam a entrar nas instituições
de ensino superior. De acordo com
Elisa Wolynec, muitas vezes uma
escola compra uma solução com-
pleta, mas não a utiliza em sua
totalidade. "Forneço ferramentas
para as escolas que possuem um
componente capaz de fornecer uma
série de indicadores, e os gestores
não sabem como utilizá-las", diz.

O Business Intelligence é capaz
de apontar, por exemplo, se existe
um movimento maciço de faltas na
aula de determinado docente, algo
que denota uma clara insatisfação

O planejamento da
reformulação do corpo

docente deve considerar que
professores titulados, que
são mais caros, devem ter
desempenho equivalente
à sua valorização. Manter
professores com muitos

diplomas, mas com baixo
desempenho acadêmico,

é prejudicial à instituição e
desqualifica todo o esforço de

adaptação dos currículos

com o professor. "O coordenador tem, então,
informações concretas para agir antes que o

ano ou o semestre terminem. O
descontentamento, a má publi-
cidade provocada pelo aluno
e até mesmo a evasão podem
ser evitados com uma simples
consulta e tomada de decisões
rápidas", atesta Elisa.

Embora seja um trabalho
mais humano, realizá-lo sem
o auxílio da tecnologia, beira o
impossível em instituições que
possuem um número muito
alto de alunos e de cursos. Se
uma carreira tiver um total de
40 disciplinas, a análise a olho é
tarefa das mais difíceis. "Com o

auxílio da TI, os principais indica-
dores do curso tornam-se evidentes

e o gestor ganha mais confiança para tomar deci-
sões que podem afetar positivamente o desem-
penho de toda a instituição", conclui a diretora
da Techne.

"Com o Business Intelligence,
o coordenador tem

informações concretas
para agir antes que o ano

ou o semestre terminem. O
descontentamento, a má

publicidade provocada pelo
aluno e até mesmo a evasão

podem ser evitados com uma
simples consulta e tomada

de decisões rápidas", Elisa
Wolynec, diretora da Techne
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