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Perfil executivo,
Uma nova geração de coordenadores de cursos
toma a frente das instituições, com competências
que vão muito além da excelência pedagógica

Rodrigo Martins

walmor de Almeida Lar-
gura está habituado a
liderar equipes e a tocar
grandes projetos. A cada

seis meses, ele se depara com uma ava-
liação institucional da empresa na qual
trabalha, com detalhes sobre a situação
financeira, as variações na demanda pe-
los serviços prestados e os investimen-
tos indispensáveis para fazer o negócio
prosperar. De posse desses dados, ele
planeja as ações futuras, com metas
para o curto, o médio e o longo prazo.
Quando os objetivos são atingidos,
recebe um bónus anual de gratificação,
geralmente superior à remuneração
mensal. É o 14° salário.

À primeira vista, o cotidiano desse
psicólogo de formação não parece muito
diferente do enfrentado por qualquer
executivo à frente de uma grande cor-
poração. Mas o que ele ajuda a gerir tem
características bem singulares, dada a
natureza do serviço prestado: educação
superior. Walmor é diretor das Faculda-
des Anhanguera JK de Taguatinga, no
Distrito Federal. A instituição faz parte
do Grupo Anhanguera, uma das maio-
res organizações privadas de ensino
superior do Brasil, com capital aberto
na Bolsa e- 51 unidades distribuídas nas
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Além das atividades administrativas
e de gestão, Largura é responsável pela
articulação da área académica, incluindo
pesquisa e projetos pedagógicos. Obri-
gações que ele tem desenvolvido desde a
época em que era coordenador de cursos
de graduação. "Hoje em dia, o coorde-

nador de um curso não pode mais ficar
restrito às obrigações académicas. Deve
estar atento à demanda, à permanência dos
alunos, à saúde financeira do curso e da
instituição", descreve. "Isto não significa
que as preocupações académicas serão
colocadas em segundo plano. A estratégia
parte do pressuposto de que a gestão edu-
cacional é tão importante quanto o projeto
pedagógico. Se um curso não for viável
financeiramente, ele corre o risco de ser
fechado", diz Walmor.

A tendência de investir na formação
e retenção de coordenadores com perfil
mais gestor, e não somente académico,
tem crescido em instituições nacionais
e estrangeiras. "Há uma transformação
significativa no perfil dos coordenadores
nas universidades direcionadas para o
mercado de trabalho. Eles começam a
distanciar-se do perfil académico do pas-
sado e a incluir conhecimentos de aspec-
tos gerenciais ou da atividade profissio-
nal", explica o consultor e conferencista
uruguaio Cláudio Rama, ex-diretor do
Instituto Internacional da Unesco para
a Educação Superior na América Latina
e no Caribe. "Há uma ampla discussão
se eles podem ser visualizados como
gerentes de produtos em algumas em-
presas. É claro que isto é uma caricatura,
mas deve-se incluir cada vez mais na
gestão académica conhecimentos de
marketing, de trabalho em equipe, dos
mercados de trabalho, das dinâmicas de
articulação de projetos."

De acordo com Rama, as universida-
des da Colômbia, do Chile e do México
estão mais avançadas nessa estratégia

dentro da América Latina. Mas o objetivo
também tem sido perseguido por muitas
instituições brasileiras. Na avaliação da
professora Sanny da Silva Rosa, diretora
académica da São Paulo Master School,
que ministra cursos de especialização e
MBA, trata-se de uma necessidade im-
posta pela elevada competição entre as
universidades particulares e uma resposta
às normas que o Ministério da Educação
passou a exigir desde meados da década
de 90, tanto nas avaliações institucionais
dos cursos e universidades como no
desempenho dos estudantes em exames
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nacionais. "O coordenador ganhou tare-
fas e obrigações que não possuía antes e
as universidades hoje estão mais abertas
a esse tipo de estratégia", afirma.

Pela nova concepção, os gesto-
res de curso devem dominar
competências que vão muito
além da excelência pedagó-

gica e científica. Eles também precisam
ter habilidades nas áreas financeira, es-
tratégica e mercadológica. Trata-se de
um rompimento com a visão dualista
da gestão tradicional, em que os man-

tenedores responsabilizavam-se pelos
aspectos administrativos e financeiros e
os coordenadores de curso dedicavam-
se exclusivamente aos aspectos didáti-
cos e pedagógicos.

Na avaliação de Edson Franco, reitor
da Universidade da Amazónia (Unama)
e ex-presidente da Associação Brasileira
de Mantenedoras do Ensino Superior
(Abmes), todos esses aspectos estão
inter-relacionados. "Qualquer projeto
que a universidade pretenda desenvolver
precisa de um plano estratégico e de um
bom gestor", afirma. "Se ela vai abrir
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um novo curso, precisa definir em que
área vai se concentrar, qual é o público-
alvo, quais são as necessidades desses
estudantes, as exigências do mercado
de trabalho, o custo para contratar pro-
fessores qualificados, os investimentos
em infraestrutura, se haverá demanda
suficiente. São muitos os aspectos a
serem levados em conta para assegurar
a sustentabilidade da iniciativa."

Franco ainda destaca que, além das
competências administrativas e geren-
ciais, o coordenador precisa ocupar
papéis institucionais e até mesmo polí-
ticos. "Ele será o representante do curso
e da universidade. Precisa ter prestígio
no mercado. Se coordena um curso de
Direito, é importante ter representação
no conselho regional da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, por exemplo. Assim,
terá contato com as demandas da socie-
dade, exercerá um papel de liderança
natural em relação aos demais professo-
res", explica. "O coordenador também
precisa ser um grande marqueteiro. Deve
garantir que o curso seja bem avaliado e
procurado, para sobreviver."
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Neste contexto, as institui-
ções passam a investir na
capacitação de profissionais
com perfil gestor para ocu-

par postos de coordenação. O Centro
Universitário Salesiano de São Paulo,
por exemplo, já financiava cursos de
gestão aos seus professores e, desde
março deste ano, oferece um curso de
pós-graduação lato sensu em Gestão
Universitária, com duração de 18 me-
ses e aberto ao público externo. "No
curso, os profissionais aprendem con-
ceitos relacionados ao planejamento
estratégico, ao sistema de avaliações
do MEC, às formas de captar alunos
e evitar a evasão, além de noções de
marketing e liderança", resume Fábio
José Garcia dos Reis, diretor de opera-
ções da unidade de ensino de Lorena,
no interior paulista.

Não é um caso isolado. De acordo
com Valmor Bolan, diretor de relações
institucionais da Anhanguera Educa-
cional e reitor do Centro Universitário
Anhanguera de Santo André, a institui-
ção já surgiu, em 1994, com a proposta
de incluir jovens trabalhadores "em
contraposição à concepção vigente de
uma universidade concebida em mol-
des tradicionais e académicos". Para o
projeto funcionar, além da capacitação
contínua de gestores educacionais, a
instituição adotou uma política de bónus,
para estimular coordenadores e diretores
a perseguir as metas da universidade.

Além disso, em janeiro de 2009,
a instituição criou a Escola Superior
de Administração Educacional, em
parceria com a Fundação Dom Cabral.
A unidade deve oferecer cursos de
gestão e qualificação para diretores,
docentes e funcionários. O investi-
mento é de R$1,5 milhão. "O primeiro
programa, com início para este ano, é
o curso de Formação de Gestores de
Negócios, pós-graduação lato sensu
com duração de 420 horas, voltado
para coordenadores de curso e dire-
tores", anuncia Bolan.

Mas nem sempre as instituições de
ensino estão maduras para essas alte-
rações. "Muitas universidades exigem
um perfil mais gestor do seu quadro de

Sanny: padrão na gestão deve ser equilibrado com a qualidade académica

coordenação, mas não compartilham
informações sobre a rentabilidade dos
cursos, a inadimplência e outros aspec-
tos financeiros", afirma Reis. "Aqui na
Unisal tivemos de mudar uma cultura
arraigada. Até 2008, a reitoria e os
postos de direção só eram confiados a
integrantes do corpo eclesiástico. Hoje,
o padre Orivaldo Voltolini continua à
frente da reitoria, mas todos os pró-
reitores são leigos, profissionais quali-
ficados, assim como os diretores."

A mudança de hábitos também en-
frenta resistências dentro do próprio
corpo docente. "Já fui acusado de
querer implantar padrões empresariais
na universidade. E quem disse isso tem
absoluta razão", diz Reis. "Mas eu tenho
plena consciência de que educação não
é um negócio como outro qualquer. A
necessidade de implantar padrões de
gestão para garantir a sustentabilidade
dos cursos não exclui a necessidade de
zelar pela área académica ou de manter
o compromisso com a qualidade de
ensino. Ao contrário, são aspectos que
devem caminhar de mãos dadas."

Mas, por vezes, os conflitos são ine-
vitáveis. "Certa vez, uma instituição
atribuiu aos coordenadores a tarefa de
acompanhar os casos de inadimplên-
cia. Houve uma grita geral contra o que

muitos consideraram uma abordagem
gerencial ao extremo", conta Cleide
Nébias, avaliadora institucional do
Inep. "Mas o coordenador realmente
precisa acompanhar a inadimplência
e a evasão, para ver o que aconteceu
com o aluno, tentar ajudá-lo em suas
necessidades e também para assegurar
a viabilidade do curso. Antigamente,
os professores não faziam ideia da
situação financeira da instituição e,
muitas vezes, enfiavam os pés pelas
mãos em projetos impossíveis."

A busca pelo equilíbrio no exercício
das funções académicas e de gestão nem
sempre é tranquila. "Se é verdade que
alguns professores são mais resistentes
à inclusão de padrões gerenciais na
coordenação de cursos, também é ver-
dade que muitos tentam buscar o lucro
a qualquer custo, mesmo que isso com-
prometa a qualidade de ensino", alerta
a professora Sanny Rosa, da São Paulo
Master School. "Essas duas dimensões
não são mutuamente excludentes. Para
ser viável, um curso precisa ser bem
gerido. Mas, se a universidade compro-
meter a qualidade, o prejuízo à imagem
da instituição vem com muita rapidez e
pode ser irreversível. Não pode se dar ao
luxo de perder alunos porque eles acham
que o curso não tem qualidade." •
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