
Avaliação
gera novo
profissional

Exigência de um coordenador como 'gestor de cursos' deixa de ser apenas necessidade do mercado para ser
obrigação estabelecida pela nova avaliação do ensino

C
om a implementação de todos os ins-
trumentos do Sistema Nacional de
Avaliação (Sinaes), a rotina dos coor-
denadores de curso deve mudar ainda

no segundo semestre deste ano. A função de ges-
tores deixará de ser uma demanda de mercado,
como foi visto na reportagem da edição anterior
da Revista @prender "O novo papel dos coorde-
nadores de curso", para ser uma obrigação des-
ses profissionais. "Esses profissionais terão de
atuar como gestores de unidades de negócios in-
tegradas institucionalmente, rompendo, assim, a
clássica separação entre as esferas pedagógicas
e administrativo-fmanceíras", esclarece Ana Cris-
tina Canettieri, diretora-geral dos
Consultores Associados de Educa-
ção (Cadec).

Os coordenadores terão de fazer
toda a análise da qualidade acadê-
mico-institucional dos serviços ofe-
recidos à comunidade e da relação
econômica da estrutura do curso e
sua conseqüente margem de con-
tribuição para o sucesso do serviço
ofertado. Além disso, vão realizar
uma gestão interpessoal das equi-
pes, passando desde a motivação dos funcioná-

Regulamentação

A nova avaliação do Ministério da
Educação (MEC) foi recentemente regu-
lamentada pelo Decreto 5.773, de maio
de 2006, também conhecido como de-
creto-ponte. A intenção é estabelecer
vínculos e interligar a Lei de Diretrizes
e Bases (LDB), de dezembro de 1996, e
a lei do Sinaes, de abril de 2004
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rios até a manutenção e agregação
de novos talentos e manutenção
do market share do curso e da
entidade. "Eles passam a ser exi-
gidos como impulsionadores de
reformas na superestrutura e nas
infra-estruturas das Instituições de
Ensino Superior (IES)", completa a
especialista da Cadec.

Para realizar tais novas atribui-
ções, os coordenadores terão agora
de ter noções de marketing, gestão

financeira, planejamento estratégico e boas noções



de legislação, mas, de acordo com os
especialistas ouvidos pela @pren-
der, os profissionais ainda não estão
prontos para isso. Portanto é neces-
sário que as universidades invistam,
rapidamente, na capacitação desses
profissionais,

Os novos mandamentos

De acordo com
especialistas, os profissionais
da coordenação ainda não

estão prontos na mudança em
sua forma de atuação

De acordo com os consultores da Cadec, que
realizaram recentemente a palestra 'O impacto da
nova avaliação do MEC para os Coordenadores de
Curso', em parceria com o portal Universia, esses
profissionais terão de conciliar quatro competên-
cias essenciais, A primeira delas está relacionada
ao conhecimento de legislação. A partir de ago-
ra, os novos gestores devem conhecer a fundo os
instrumentos de regulação. Além disso, devem
ter compromisso institucional, já que o Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) não poderá mais ser
uma peça isolada nas IES. A Dra. Yolanda de Cas-
tro e Souza, gestora de Projetos e Supervisão da
CM Consultoria, explica que o coordenador deve
verificar se a missão institucional é expressa nos
processos acadêmicos. "Deverá ainda promover
a implementação da proposta de curso, garantin-
do a permanente avaliação de sua qualidade, con-
juntamente com o corpo docente e discente".

Com esse levantamento de dados, os coordena-
dores podem elaborar um relatório de resultados e
um plano previsto para o aprimoramento do curso
e do processo avaliatório. Assim, passam a cuidar
da organização e distribuição dos recursos de mate-
riais, do espaço físico e das instalações de uso geral
e específico, destinados ao ensino de graduação.

A terceira competência dos coordenadores está
relacionada com a gestão da viabilidade econômi-
co-financeira. "Para tanto, é preciso ser responsá-
vel pela planilha financeira de seu curso, formular
diagnósticos sobre os problemas existentes e pro-
mover ações, visando a sua superação", explica
a Dra. Yolanda. Portanto, se o curso está deficitá-
rio, cabem ao coordenador e ao colegiado plane-
jar ações saneadoras (como enxugamentos), de
marketing educacional, planejar novas estratégias
de retenção do alunado, entre outras tarefas.

A quarta e última
competência mais
importante, segun-
do os especialistas,
diz respeito ao de-
senvolvimento com-
portamental. No
entanto, os con-
sultores da área
alertam que esta já
deveria fazer parte
da atribuição
dos profis-
sionais, já
que envolve
saber lidar
com um gru-
po de pesso-
as, trabalhar
a comunica-
ção para que
seja eficaz,
motivar os
funcionários
e ter flexibili-
dade.

M a r c o s
Frizzarini, diretor de Ensino e Graduação do Cen-
tro Universitário São Camilo, sintetiza esse novo
profissional. "A principal mudança no 'papel' do
coordenador está relacionada ao conhecimento
estratégico institucional. Ele deverá conhecer
e participar dos processos decisórios, sabendo
relacionar o projeto pedagógico de seu curso, o
projeto pedagógico institucional e o plano de de-
senvolvimento da entidade", conclui.

Algumas instituições já entendem a necessi-
dade de especialização dos recursos humanos.

"Esses profissionais
terão de atuar corno
gestores de unidades
de negócios integradas
institucionalmente,
rompendo, assim, a
clássica separação entre
as esferas pedagógicas e
administrativo-financeiras",
Ana Cristina Canettieri,
diretora-geral Cadec



A dificuldade dos líderes do
ensino superior em enxergar
a IES como empresa dificulta
muito o processo de cobrar
do coordenador que ele te-
nha a postura de um gestor
de uma unidade estratégia
de negócios

Segundo o pro-
fessor Paulo Celso
Pardi, coordena-
dor de pesquisa e
membro do comi-
tê de pós-gradu-
ação da Universi-
dade Bandeirante
(Uniban), a insti-
tuição vem inves-
tindo em cursos
para essa finalida-
de, mesmo antes das
novas medidas de avaliação, "Adotamos seminá-
rios e palestras com pessoas da área de marketing
e administração para elevá-los à condição de ge-
rentes de unidades de negócios".

A opinião dos coordenadores

A maioria dos coordenadores ainda não está
preparada para estas novas exigências profis-
sionais, seja porque há uma grande parcela que
não tem experiência na função - principalmente
por esta ser relativamente nova no Brasil - seja
porque não possui, nos moldes impostos pela le-
gislação educacional, as ferramentas básicas para
uma gestão eficiente.

Para a Dra. Yolanda de Castro e Souza, o prin-
cipal problema ainda reside na resistência de
mantenedores de enxergar a IES como empresa.
"Assim, cobrar do coordenador que ele tenha a
postura de um gestor de uma unidade estratégica
de negócios não é um processo simples. Mesmo
porque exige conhecimentos que muitos deles
não possuem", avalia a consultora.

Na Universidade São Marcos, a necessidade
por reformulações foi bem recebida, como revela
Rosa Maria Rizzo Moreira dos Santos, coordena-
dora da comissão própria de avaliação da insti-
tuição. "Já trabalhamos em cima dessa lei e os
coordenadores passaram a ser exigidos como
gestores há algum tempo. Todos nós temos de ter
uma visão geral de quem são os alunos, realizar
constantes atualizações e ser plenos gestores",

"Adotamos seminários e palestras com pessoas
da área de marketing e administração para
elevá-los à condição de gerentes de unidades de
negócios", Paulo Celso Pardi, Uniban

avalia. "A visão mais pessimista das mudanças já
foi superada. Vejo que, a partir daí, será possível
ter profissionais mais qualificados e empenhados
em suas funções", conclui.

O professor Paulo Celso Pardi compartilha da
mesma opinião. "Vejo que a atual avaliação visa
a fazer uma amarração entre o plano de desen-
volvimento da instituição e os produtos que estão
sendo liberados. Como conseqüência, haverá um
fortalecimento na formação do aluno. O processo
de avaliação está passando por uma maturação e
é natural que ocorram críticas. No entanto, vejo
pelo lado positivo, em que cada vez mais os pro-
fissionais da área devem ter melhores atuações",
complementa.

Marcos Frizzarini, também concorda que o
ponto positivo do Sistema Nacional de Ensino
(Sinaes) está na concepção de avaliação sistêmi-
ca e não isolada. Mas, para ele, essas mudanças
também têm seu lado negativo. "Há um evidente
retrocesso quanto à autonomia universitária, pois
coloca a real possibilidade de intervenção dos
órgãos de classe para a autorização e reconheci-
mento de cursos. No entanto, esses órgãos pôs-



suem a responsabilidade de fiscalizar o exercício
profissional e não o de avaliação e supervisão do
sistema da educação superior", afirma Frizzarini.

O papel dos coordenadores em outros países

Não há um papel único nem mesmo uma carrei-
ra única de coordenador de curso em instituições
de ensino em outros países. Existem casos em que,
mesmo não havendo de forma específica, a função
do coordenador é incorporada a outras carreiras.
Para exemplificar, o coordenador aparece na função
de "conselheiro de currículos e de vida universitá-
ria", na Universidade Sorbonne (França) ou provost
nas Instituições de Ensino Superior
anglo-americanas.

Nessas instituições, esses
profissionais são os responsá-
veis pela orientação dos currí-
culos para que estes alcancem

"Já trabalhamos em cima da lei de
avaliação e os coordenadores passaram
a ser exigidos como gestores há algum
tempo. Todos nós temos de ter uma visão
geral de quem são os alunos, realizar
constantes atualizações e ser plenos
gestores", Rosa Moreira dos Santos,
coordenadora da CPA da São Marcos

A figura dos coordenadores
de cursos apresenta papel
de destaque no exterior.

Esses profissionais têm um
alto grau de qualificação

acadêmica e de aceitabilida-
de no mercado de trabalho

e são os responsáveis diretos
pelo desempenho qualitati-
vo da gestão das Instituições

de Ensino Superior.

"A principal mudança no 'papel' do coordenador
está relacionada ao conhecimento estratégico
institucional. Ele deverá conhecer e participar dos
processos decisórios, sabendo relacionar o projeto
pedagógico de seu curso, o projeto pedagógico
institucional e o plano de desenvolvimento da
entidade", Marcos Frizzarini, diretor de Ensino e
Graduação da São Camilo

os níveis mais altos de qualidade,
por sua adequação e modifica-
ção, pela implementação de mé-
todos e formas de validação do
conhecimento adquirido, pela
facilitação da entrada do aluno
no mercado de trabalho, além do
desenvolvimento social, esporti-
vo e cultural dos universitários. A
figura dos coordenadores de cur-
sos apresenta papel de destaque.
Esses profissionais têm um alto
grau de qualificação acadêmica e
de aceitabilidade no mercado de
trabalho e são os responsáveis di-

retos pelo desempenho qualitativo
da gestão das Instituições de Ensino Superior.

Com relação ao papel de avaliação dos coorde-
nadores de curso fora do Brasil, ainda não se pode
falar que exista um padrão de qualidade mundial

das universidades e, por conseqüência, dos co-
ordenadores de curso. Cada sistema educa-
cional prioriza alguns elementos indicativos
de qualidade. "Porém pode-se mencionar
que, na prática, a avaliação se dá mais
pela auto-avaliação ou por mecanismos
internos de verificação, desenvolvidos
pelas próprias instituições do que por um
modelo oficial, como o caso brasileiro",
conclui André Costa-Correa, consultor
associado da Cadec.

Text Box
Fonte: @prender, ano 5, n.4, p. 18-21, jul./ago. 2006.




