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EXECUTIVOS
Cresce o número de cursos de formação de gestores

número de instituições de ensino superior
(IES), especialmente as particulares, con-
tinua em crescimento. Estudo encomen-
dado pelo Ministério da Educação (MEC)

mostrou que 3,2 novas IES surgem por semana no Bra-
sil, somando-se ao total de 2.013 que existem hoje. O
último levantamento feito pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
aponta que em 2004 foram implantadas 154 novas ins-
tituições, sendo 137 exclusivamente no setor privado e
17 no setor público. Em 2002 eram 195 públicas e 1.442
particulares; em 2003, o número aumentou para 207
públicas e 1.652 particulares; e em 2004,224 públicas e
1.789 particulares.

Os dados do Censo mostram ainda que em 2004
foram oferecidas 2.320.421 vagas, número 15,9%
maior que no ano anterior. Desse total, 308.492 são
oriundas do setor público e 2.011.929, do privado.

O crescimento no número de IES, porém, não signifi-
ca que elas consigam se manter. Muitas têm de fechar as
portas por diversos motivos. O principal deles é a má ges-
tão dos mantenedores, principalmente das instituições de
pequeno porte - aquelas com menos de 500 alunos.

"As IES, principalmente as pequenas, podem fechar
nos próximos anos caso não consigam readequar sua
gestão. Elas precisam encontrar seu público-alvo,
reestruturar seus programas e reduzir custos, sem se des-
cuidar da qualidade. As IES precisam buscar as ferramen-
tas e qualidades necessárias para sobreviver num merca-
do tão competitivo e altamente regulamentado", afirma
o professor Sérgio Souza, diretor de pós-graduação da
Trevisan Escola de Negócios. De acordo com ele, uma
instituição tem de ser gerida como uma empresa.

Já para Cleide Nebias, coordenadora dos cursos de
pós-graduação da Universidade São Marcos, a expan-
são do sistema universitário brasileiro traz novas exi-
gências para as IES e, entre elas, a necessidade de gestores
universitários atuando nos vários níveis com compe-
tência para superar os desafios como a competitividade
e as rápidas mudanças. "O sucesso educacional e
mercadológico de uma IES nessa nova realidade exige
gestores universitários que consigam aliar a desejada
capacidade para obter qualidade e integração nas ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão, com a necessária
competência gerencial para administrar os diversos fa-
tores organizacionais envolvidos", explica.
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SOB MEDIDA
específicos para atuar em instituições de ensino superior

De acordo com Denise Tofik, consultora sênior da
Húmus Consultoria Educacional, há mais ou menos três
anos detectou-se a necessidade de uma visão mais global
da gestão de uma instituição e não somente acadêmica.
Os dirigentes e mantenedores das instituições precisam
se amparar de conhecimentos que vão além da acade-
mia. "A partir desse fato, a Húmus passou a trabalhar
com a coordenação de cursos que não trabalham apenas
o pedagógico, mas o financeiro e o administrativo, por
exemplo", afirma. A consultoria oferece para as IES um
curso de aperfeiçoamento que dura dois dias (16 horas
no total). "O objetivo é desenvolver o aperfeiçoamento
do coordenador, fazer com que ele entenda a necessida-
de de ampliar seus conhecimentos para outras áreas. É
mostrar a importância dos cursos de gestores que estão
surgindo no mercado para que eles saibam sobre, por
exemplo, como lidar com a parte financeira, com a
inadimplência e outros temas relacionados e não apenas
assuntos acadêmicos", explica Denise.

Em junho, por exemplo, a Húmus realizou o curso
Planejamento Mercadológico para Instituições de En-
sino, cujos objetivos foram capacitar profissionais em
modernas estratégias e ferramentas de marketing; de-

bater os caminhos para um melhor estabelecimento de
alvo, diferenciação e fortalecimento de marca; conhe-
cer metodologias para monitorar os processos de cap-
tação e retenção de alunos; e analisar tipos de pesquisas
de marketing e suas aplicações, voltado para
mantenedores, diretores, profissionais das áreas de co-
municação e marketing, coordenadores de cursos, con-
sultores e especialistas em educação. Em agosto está
programado o curso de Gestão Econômico-Financeira
nas Instituições de Ensino para oferecer instrumentos
para a busca do equilíbrio econômico-financeiro da
instituição; refletir sobre os melhores caminhos para
obtenção de resultados eficazes para manutenção e cres-
cimento da instituição; analisar os investimentos viá-
veis a fim de proporcionar a perenidade do negócio; e
fortalecer o processo de tomada de decisão gerencial.

OPÇÕES DE MERCADO

Uma das pioneiras em cursos para gestores é a Uni-
versidade São Marcos, que, há mais ou menos cinco
anos, criou o MBA em Gestão Universitária. O objetivo
do curso é formar gestores universitário aptos a enten-
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Sérgio Souza, da Trevisan: ES geridas como uma empresa

der as mudanças que estão ocorrendo no ambiente uni-
versitário nacional e internacional e suas implicações
para a gestão da IES e desenvolver meios eficazes para
integrar ensino, pesquisa e extensão à gestão da IES
como um todo, envolvendo Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), marketing, finanças, custos, sistemas de infor-
mação, recursos humanos, qualidade, infra-estrutura,
tecnologia, ensino a distância e avaliação institucional.

A professora Cleide Nebias explica que o curso foi cria-

do em 1996 por um ex-reitor da Universidade Federal de
Santa Catarina que achou necessário a extensão do co-
nhecimento dos gestores nas diferentes instâncias que o
trabalho envolve. "Pegamos o modelo implantado na Fe-
deral de Santa Catarina, fizemos uma adaptação e atuali-
zação para os moldes atuais exigidos pelo próprio MEC",
afirma. "Dessa forma, trabalhamos com um público que
acompanha e atualiza todas as mudanças que ocorrem no
ensino superior e acolhem as novas demandas."

De acordo com Cleide Nebias, o público que fre-
qüenta o curso é formado, principalmente, por gestores
de IES, especialmente das particulares. Mas nos últi-
mos anos tem crescido o número de pessoas de outras
áreas interessadas no curso, como administradores de
empresas, contadores e secretários, entre outros. Ela
aponta falta de interesse de pessoas que se formam em
áreas de comunicação, como Jornalismo e Publicidade.

"Hoje o site do Ministério da Educação possui di-
versas informações e orientações para ajudarem as pes-
soas a entenderem como gerir uma instituição de ensi-
no superior. Talvez esse seja o motivo pelo qual aumen-
tou o número de pessoas de outras áreas buscando esse
tipo de curso", explica a professora, que acrescenta que
são dois os grandes objetivos de quem busca esse cur-
so: entender e acompanhar como as IES vêm se organi-
zando para as demandas próprias e as exigidas pelo
MEC e trabalhar nas diferentes instâncias da educação,
como a questão do ensino a distância.

Na Universidade São Marcos, o MBA tem duração
de um ano e seis meses e o interessado deve pagar 15

parcelas de R$ 813 para realizar o curso. Para
este, a instituição realiza parcerias internacio-
nais com três universidades: a Universidade de
Salamanca, na Espanha; a Universidade de
Montreal, no Canadá; e o Instituto Tecnológico
de Monterrey, no México. "Quando consegui-
mos um número de alunos necessário para for-
mar um grupo, nos fazemos contato com essas
universidades, apresentamos uma proposta de
programação nessa área e os alunos passam uma
semana fazendo um intensivo", completa a pro-
fessora Cleide Nebias.

A Trevisan Escola de Negócios, focada em
oferecer cursos de gestão e com experiência em
ensino superior e formação executiva, também
criou um programa voltado à gestão educa-
cional, com o objetivo de atender às necessi-
dades dos dirigentes e mantenedores. Com du-
ração de três semestres, o curso de pós-gradua-
ção em Gestão de IES aborda matérias impor-
tantes para gestores como administração fi-
nanceira, contabilidade empresarial, ética e res-
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ponsabilidade social, planejamento estratégico, princí-
pios de marketing, gestão de operações e de pessoas,
projeto pedagógico, legislação educacional, gestão da
qualidade entre outros. A mensalidade é de R$ 1.000.

"Nós unimos nossa expertise na área de gestão empre-
sarial e adaptamos para a gestão do ensino", disse Sérgio
Souza, diretor acadêmico dos cursos de pós-graduação.

O curso foi criado no final do ano passado, quando
os coordenadores definiram conteúdo, professores e
disciplinas. O público-alvo são os coordenadores das
IES, os responsáveis pela área de controle das institui-
ções mantenedoras e diretores acadêmicos.

A Universidade São Judas Tadeu (USJT) oferece o
curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Edu-
cação Corporativa, com duração de três semestres leti-
vos (um ano e meio) e com custo de R$ 445 mensais. O
curso aborda temas como história da educação para o
trabalho; planejamento estratégico do processo educa-
cional; universidades corporativas: modelos e projetos;
fundamentos da aprendizagem: aspectos psicológicos
e educacionais; gestão educacional por competências;
processo de desenvolvimento do e-learning; fundamen-
tos da educação: aspectos filosóficos e sociológicos;
princípios de administração e gestão de negócios; cur-
rículos e programas de aprendizagem na educação
corporativa; tópicos avançados da educação
corporativa; e seminários de pesquisa.

PÚBLICO VARIADO

De acordo com Rita Lino, professora da pós-gradua-
ção da São Judas, o curso pode atender profissionais
das diversas áreas do conhecimento com interesse em
compreender ou implantar processos educacionais
corporativos; profissionais que fazem parte de equipes
multidisciplinares que desenvolvem projetos de e-
learning e universidade corporativa; gestores empresa-
riais; e professores dos diferentes níveis de ensino, in-
clusive professores universitários e empresários. "Esses
profissionais certamente serão absorvidos pelo merca-
do devido à necessidade de as empresas desenvolverem
processos educativos e situações de aprendizagem vol-
tadas para a formação profissional dos colaboradores
da organização", afirma Rita.

Segundo a professora, o curso surgiu depois de iden-
tificarem o crescimento dos processos educativos desen-
volvidos nas empresas, definindo uma nova era para a
educação corporativa. "Esse movimento gera transfor-
mações significativas na gestão do conhecimento e no
desenvolvimento de competências dos colaboradores das
organizações. Tais transformações precisam ser estuda-
das e compreendidas pelos profissionais de modo a subsi-

Rita Lino, da São judas: curso atende profissionais de
diversas áreas do conhecimento

diar os seus processos de tomada de decisões nas diferen-
tes instituições. É necessário refletir de forma ampla e
complexa, priorizando os eixos da educação, da admi-
nistração, da tecnologia e da pesquisa, uma vez que ain-
da não há muitos cursos de formação profissional espe-
cífica para a demanda da educação corporativa", explica.

"Os estudos propostos no curso perpassam os princí-
pios educacionais, a gestão educacional por competência,
os princípios da administração como gestão de negócios e
desenvolve os princípios teóricos e práticos da educação
corporativa, enquanto área emergente", completa.

Outro curso muito procurado por gestores e
mantenedores de instituições de ensino superior é o de
pós-graduação (lato sensu) estruturado para capacitar
o profissional a elaborar e negociar projetos de gestão
do conhecimento e do capital intelectual em diferentes
contextos, mobilizando valores, conhecimentos e habi-
lidades relativos à gestão estratégica de negócios, gestão
de pessoas e de processos, do Centro Universitário Senac.
O curso tem duração de 16 meses e custa R$ 9.025 ou
19 parcelas de R$ 475.

De acordo com Rose Longo, coordenadora do curso, o
profissional formado está apto a diagnosticar as necessi-
dades de gestão do conhecimento e do capital intelectual
em diferentes organizações, inclusive e especialmente as
IES. Está apto também para identificar, analisar e avaliar a
adequação de diferentes possibilidades e práticas de gestão
do conhecimento e do capital intelectual que demandam
ou não tecnologia da informação, de modo a priorizar as
pessoas como sujeitos ativos nos processos de inovação.
Os profissionais são capacitados ainda a propor estraté-
gias para a implantação de processos de gestão do conhe-
cimento e do capital intelectual em diferentes tipos de or-
ganizações, a fim de mobilizar conhecimento sobre méto-
dos, processos e recursos envolvidos, desenvolver habili-
dade de negociação e respeito aos princípios da ética, au-
tonomia, compartilhamento e colaboração. •
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