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“A educação será a indústria de maior crescimento nos próximos 20 
anos, acompanhada pela saúde”. (PETER DRUCKER) 

 
"O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o 
século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX" 

(TIMMONS 2001). 
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RESUMO 

 

 

COORDENADOR GESTOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO OU COORDENADOR 

EMPREENDEDOR: análise do perfil de coordenadores de curso em IES privada. 

 

Esta dissertação objetiva identificar o perfil dos coordenadores de curso das Unidades do Grupo 

Estácio/Natal, visando o entendimento dos fatores que podem melhorar a relação deste profissional, 

dentro das IES pesquisadas, com seus alunos, docentes, Diretores. Busca conhecer as ações 

estratégicas empreendedoras e de qualidade na oferta do ensino superior. A princípio, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, com finalidade de coletar assuntos relacionados a temática, com foco nos 

conceitos e panoramas pelos quais se apresentam a educação superior, o coordenador de curso e o 

perfil empreendedor. A abordagem da pesquisa é quantitativa. Quanto aos objetivos é exploratória 

descritiva, por proporcionar maior compreensão do fenômeno investigado bem como compreender as 

relações entre os conceitos envolvidos na questão estudada. Foi feito um levantamento de dados 

através de entrevista pessoal, já que esse método permite o estudo de quesitos baseados no campo 

organizacional e gerencial. O objeto de investigação são todos os coordenadores de curso das quatro 

unidades do Grupo Estácio/Natal. O instrumento da pesquisa foi composto de 13 questões fechadas 

para identificação do perfil do coordenador, 17 questões com escala de Likert de 5 pontos para 

identificação do perfil empreendedor, 42 questões com escala de Likert de 5 pontos que mediu as 

dimensões da atividade do coordenador, 4 questões abertas e opcional, que mediu as dificuldades e 

possibilidades que impactam no desenvolvimento do empreendedorismo na gestão dos cursos. 

Utilizou-se como método estatístico (análise de dados) e a estatística descritiva. Conclui-se que as 

informações coletadas e os conhecimentos adquiridos podem contribuir para que as IES pesquisadas 

superem desafios, promovam uma gestão estratégica de inovação dos cursos com foco na 

implantação de uma nova visão do coordenador de curso, enquanto profissional que saiba equilibrar 

as habilidades de gestão e as habilidades pedagógicas, além de inovar através de competências 

empreendedoras. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Superior. Coordenador de Curso. Empreendedor. 
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ABSTRACT 

 

 

ENGINEER MANAGER, ENGINEER OR EDUCATIONAL COORDINATOR ENTREPRENEUR: profile 
analysis course coordinators in private HEIs. 
 
This dissertation aims to identify the profile of the course coordinators of the Estacio/Natal Group Units 
, toward an understanding of the factors that can improve the relationship of this person within the 
HEIs surveyed , with students , teachers , directors . Seeks to understand the entrepreneurial and 
strategic actions in offering quality higher education . At first , a literature search , with the purpose of 
collecting issues related to theme , focusing on the concepts and landscapes through which they 
come to higher education was conducted , the course coordinator and entrepreneur profile. The 
research approach is quantitative . As for goals is descriptive exploratory , by providing greater 
understanding of the phenomenon investigated and understand the relationships among the concepts 
involved in the issue studied . A survey of data was done through personal interview , since this 
method allows the study of questions based on organizational and managerial field. The object of 
investigation are all the course coordinators of the four units of Estacio / Natal Group . The research 
instrument consisted of 13 closed questions to identify the profile of the engineer, 17 questions with 
Likert scale of 5 points for identifying the entrepreneurial profile , 42 questions with Likert scale of 5 
points which measured the dimensions of the activity coordinator , 4 open and optional questions that 
measured the difficulties and opportunities that impact the development of entrepreneurship in the 
management of courses . Was used as statistical method ( analysis) and descriptive statistics. We 
conclude that the information collected and knowledge gained can contribute to the HEIs surveyed 
overcome challenges , foster strategic innovation management courses focusing on the 
implementation of a new vision of the course coordinator , as a professional who balances skills 
management and pedagogical skills , and innovation through entrepreneurial skills. 
 
 
 
KEYWORDS: Higher Education. Course Coordinator. Entrepreneur. 

 
 
 
  



8 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÃO 

 

 

Organograma 1 Organização da pesquisa....................................  29 

Quadro 1 Estatísticas gerais da educação superior por 

categoria administrativa - Brasil – 2011............. 

 

48 

Quadro 2 Evolução histórica das teorias administrativas 

(adaptado de escrivão filho, 1995)..................... 

 

70 

Quadro 3 Atividade empreendedora de em pregados 

(eea) – grupo de países – 2011......................... 

 

84 

Figura 1 Saldo entre oferta de mão de obra e demanda 

de empregados qualificados e com experiência 

profissional – em 2007....................................... 

 

 

56 

Figura 2 Fatores que influenciam no processo 

empreendedor (adaptado de moore, 1986)....... 

 

73 

 

 

 



9 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Evolução do número de estudantes estrangeiros 

inscritos de fora do seu país de origem, por região de 

destino (2000 a 2009)....................................................... 

 

 

35 

Tabela 2 Evolução do número de instituições de educação 

superior por categoria administrativa – Brasil 2001-

2010.................................................................................. 

 

 

40 

Tabela 3 Tipos de IES..................................................................... 41 

Tabela 4 Evolução do número de instituições de educação 

superior por organização acadêmica – Brasil – 2001-

2010.................................................................................. 

 

 

42 

Tabela 5 Evolução do número de matrículas por categoria 

administrativa - Brasil - 2001-2010................................... 

 

43 

Tabela 6 Distribuição e participação percentual de matrículas em 

cursos de graduação presenciais por Região Geográfica 

- Brasil - 2001 e 2010....................................................... 

 

 

43 

Tabela 7 Tipos de cursos................................................................ 44 

Tabela 8 Evolução do número de matrículas por grau acadêmico 

- Brasil - 2001 e 2010....................................................... 

 

46 

Tabela 9 Percentual da população que frequenta o ensino 

superior e as taxas de escolarização, segundo a faixa 

etária - Brasil – 1997-2011............................................... 

 

 

46 

Tabela 10 Distribuição dos ocupados por escolaridade, segundo 

jornada de trabalho Brasil 2009 (%)................................ 

 

50 

Tabela 11 Instituições de educação superior por categoria 

administrativa no Brasil, Nordeste e Rio Grande do 

Norte 1991-2004............................................................... 

 

 

53 

Tabela 12 Organização acadêmica predominante em número de 

instituições de educação superior e de matrículas de 

graduação presencial, por categoria administrativa – 

Brasil e Regiões Geográficas – 2011............................... 

 

 

 

55 

Tabela 13 Cursos de graduação presenciais por categoria  



10 
 

administrativa no Brasil, região Nordeste e Rio Grande 

do Norte 1991-2004......................................................... 

 

55 

Tabela 14 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam 

ou já concluíram o ensino superior de graduação - 

1997-2011........................................................................ 

 

 

57 

Tabela 15 Diferença entre bens físicos e serviços............................ 59 

Tabela 16 Cenários para a educação superior – 2003/2025............. 62 

Tabela 17 Determinantes da qualidade em serviços......................... 66 

Tabela 18 Avaliação dos especialistas sobre as condições que 

afetam o empreendedorismo: médias¹ das respostas 

dos tópicos – Brasil² e Regiões³ - 2012............................ 

 

 

72 

Tabela 19 Características dos empreendedores de sucesso............ 74 

Tabela 20 Competências empreendedoras/recursos que afetam a 

internacionalização........................................................... 

 

75 

Tabela 21 Distribuição dos ocupados que frequentam cursos de 

qualificação profissional segundo escolaridade – Brasil 

2007 (em %)..................................................................... 

 

 

81 

Tabela 22 Comparação entre gerentes tradicionais e 

empreendedores............................................................... 

 

83 

Tabela 23 Perfil dos coordenadores.................................................. 100 

Tabela 24 Funções  dos  coordenadores.......................................... 107 

Tabela 25 Dificuldade(s) que impactam as possibilidades de 

empreender na gestão dos cursos no que tange as 

funções. ........................................................................... 

 

 

119 

Tabela 26 Benefício(s) e/ou condições que contribuem com as 

possibilidades de empreender na gestão dos cursos no 

que tange as funções....................................................... 

 

 

120 

  



11 
 

LISTA DE GRÁFICO 

 

 

Gráfico 1 Número de instituições de ensino superior por tipo,2007 32 

Gráfico 2 Matrículas no ensino superior por tipo de instituição, 

2007 - EUA ...................................................................... 

 

33 

Gráfico 3 Matrículas no ensino superior porsetor público, privado 

e comfinslucrativos, 2007 – EUA...................................... 

 

34 

Gráfico 4 Participação dos países no total da população 25-64 

anos com ensino superior, porcentagem (2009).............. 

 

36 

Gráfico 5 Total da despesa pública em educação comparada a 

percentagem do total da despesa pública (1995, 

2000, 2008)....................................................................... 

 

 

37 

Gráfico 6 Distribuição dos estudantes estrangeiros matriculados 

em cursos de graduação por contingente de origem – 

Brasil 2011........................................................................ 

 

 

38 

Gráfico 7 Evolução da matrícula na educação superior de 

graduação por modalidade de ensino Brasil – 2002-

2011.................................................................................. 

 

 

45 

Gráfico 8 Evolução da matrícula na educação superior de 

graduação por grau acadêmico – Brasil 2001-

2011.................................................................................. 

 

 

47 

Gráfico 9 Curso que coordena......................................................... 92 

Gráfico 10 Faixa etária....................................................................... 93 

Gráfico 11 Nível de escolaridade....................................................... 93 

Gráfico 12 Estado civil........................................................................ 94 

Gráfico 13 Sexo.................................................................................. 94 

Gráfico 14 Renda familiar................................................................... 95 

Gráfico 15 Instituição que concluiu a última formação....................... 95 

Gráfico 16 Meio que mais utiliza para se manter atualizado acerca 

dos acontecimentos do mundo contemporâneo............... 

 

96 

Gráfico 17 Carga horária semanal dedicada a gestão do curso........ 96 

Gráfico 18 Carga horária semanal dedicada a docência................... 97 



12 
 

Gráfico 19 Trabalha em outra empresa............................................. 98 

Gráfico 20 Experiência como coordenador de curso em outras IES. 98 

Gráfico 21 Tempo que está na função de coordenador de curso..... 99 

Gráfico 22 Tempo que está na função de docência no ensino 

superior............................................................................. 

 

99 

Gráfico 23 Gerenciar o corpo docente do curso................................ 101 

Gráfico 24 Atender alunos.................................................................. 103 

Gráfico 25 Executar o projeto pedagógico do curso.......................... 104 

Gráfico 26 Implantar e garantir modelo de ensino............................. 106 

Gráfico 27 Manter e atualizar projetos pedagógicos.......................... 108 

Gráfico 28 Garantir as condições necessárias aos processos de 

estágio.............................................................................. 

 

109 

Gráfico 29 Representar o curso para o público externo/interno........ 110 

Gráfico 30 Elaborar o orçamento do curso........................................ 111 

Gráfico 31 Gerir o orçamento do curso, atuando como dono............ 112 

Gráfico 32 Assegurar o atendimento a aspectos regulatórios do 

curso................................................................................. 

 

113 

Gráfico 33 Garantir o cumprimento do calendário acadêmico........... 114 

Gráfico 34 Elaborar o orçamento do curso........................................ 114 

Gráfico 35 Gerir o orçamento do curso, atuando como dono............ 115 

Gráfico 36 Assegurar atendimento  aspectos regulatórios do curso. 116 

Gráfico 37 Contribuir para a manutenção da base de alunos............ 117 

Gráfico 38 Garantir o cumprimento do Calendário Acadêmico.......... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

 

 

 

  

IES Instituição de Ensino Superior  

MEC Ministério da Educação   

GEM Global Entrepreneurship Monitor.  

UNESCO 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura.  

EUA   Estados Unidos da América   

AA Associate's Degrees   

INES programa de indicadores dos sistemas educacionais nacionais 

EAG education at a glance 

LDB lei de diretrizes e bases 

INEP 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira 

IF Instituto Federal   

ABED Associação Brasileira de Educação a Distância 

EAD Ensino a Distância 

PNE Plano Nacional da Educação   

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

GEM Global Entrepreneurship Monitor 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

IBPQ Instituto brasileiro da qualidade e produtividade  

NDE Núcleo Docente Estruturante 

PPC Projeto Pedagógico do Curso 

ABMES Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

EEA  Atividade Empreendedora de Empregados 



14 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................ 16 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................ 18 

1.2 SITUAÇÃOPROBLEMA....................................................................................... 22 

1.3 OBJETIVO....................................................................................... 23 

1.3.1 Objetivo geral................................................................................ 23 

1.3.2 Objetivo específico ...................................................................... 23 

1.4 RELEVÂNCIA E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ............................. 23 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO ...................................................... 28 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................... 30 

2.1 ENSINO SUPERIOR ...................................................................... 30 

2.1.1 Panorama do ensino superior .................................................... 30 

2.1.2 Ensino superior no Brasil ............................................................ 40 

2.1.3 Ensino superior no Rio Grande do Norte...................................  52 

2.2 MARKETING DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ............................ 56 

2.2.1 Características dos serviços........................................................ 59 

2.2.2 Momento ou hora da verdade nos serviços .............................. 61 

2.2.3 Qualidade em serviço...................................................................  61 

2.2.4 Determinantes da qualidade e serviços...................................... 65 

2.2.5 Marketing de serviço..................................................................... 67 

2.3 PERFIL EMPREENDEDOR ........................................................... 70 

2.4 COORDENADOR DE CURSO E O EMPREENDEDOR................. 76 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................... 85 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA ................................................. 86 

3.2 NATUREZADAPESQUISA.............................................................. 86 

3.3 ABORDAGEMDOPROBLEMA........................................................ 86 

3.4 QUANTO AOS OBJETIVOS........................................................... 87 

3.5 AMOSTRAGEM ............................................................................. 88 

3.6 PROCEDIMENTOSTÉCNICOS...................................................... 89 

3.7 COLETA DE DADOS ..................................................................... 90 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS ........................................................ 91 



15 
 

4 RESULTADOS ............................................................................... 92 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................... 122 

5.1 RECOMENDAÇÕES....................................................................... 123 

 APÊNDICE ..................................................................................... 125 

 REFERÊNCIA ................................................................................ 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As tendências mundiais, atualmente representadas pela tecnologia da 

informação, globalização, conhecimento, serviços, qualidade, produtividade e 

competitividade, afetam o modo pelo qual as organizações se comportam diante do 

mercado. Aspectos estes, essenciais para ascender uma organização frente aos 

seus concorrentes diante da oferta de produto e/ou serviço. 

 A ênfase nas mudanças mercadológicas se caracteriza pela necessidade em 

atender a um novo conceito de cliente: mais exigente, mais criterioso e com o poder 

de decisão diante de uma oferta ampla de produtos e serviços.    

 O avanço educacional e o novo cenário marcado pela inserção de abertura 

do capital têm aduzido as Instituições de Ensino, em especial, de Ensino Superior 

privado, a preocupação com a melhoria da qualidade e construção de valor da 

educação na era do conhecimento. 

 Nesse contexto, cresce a cada ano, o número de Instituição de Ensino 

Superior (IES), e em paralelo o número de vagas ofertadas, porém chama à atenção 

diminuição de alunos e números consideráveis de evasão. As IES, diante dessa 

realidade buscam no desenvolvimento do planejamento estratégico atuar em um 

mercado de constante incerteza e concorrência acirrada. Traçar planos de ação 

passa a ser uma das ferramentas essenciais na busca pela ocupação de novos 

territórios, conquistas e fidelização dos alunos, do corpo docente e administrativo. 

 Em meio a estrutura organizacional surge a necessidade de uma gestão 

profissionalizada, que alcance as demandas do mercado, quer seja através de sua 

atuação na comunidade na qual a IES está inserida, quer seja, na formação de 

alunos enquanto profissionais qualificados que cumpram às exigências do mercado 

de trabalho. 

 Conseguir formar egressos com habilidades e competências profissionais 

passa a ser fator qualitativo de avaliação dos cursos e das IES.  

 A gestão integrada e profissional desempenha importante força 

impulsionadora capaz de edificar os níveis de qualidade de uma IES. Nos dias 

atuais, os modelos tradicionais já apresentam distorções com a nova realidade, 

fazendo com que haja necessidade de repensar os saberes na construção do 

aprendizado e do conhecimento. 
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 O serviço de educação importa uma identidade representada pela marca de 

uma IES. O valor do seu negócio educacional cada vez mais é representado pela 

percepção que os seus clientes têm ao estarem expostos à determinada oferta, em 

sua maioria, o curso superior. Do contexto organizacional, entende-se como 

necessário, o estudo das formas de agregar valor ao negócio e ao cliente. 

 O marketing de serviço aplicado as Instituições de Ensino Superior surge 

como ferramenta estratégica capaz de destrinchar todas as características que 

compõem a formação desta modalidade de serviço. Constituindo uma análise 

aprofundada das determinantes da qualidade que atendam e, que até mesmo, 

superem as expectativas dos clientes promovendo a IES ao patamar do serviço de 

excelência. 

 Como parte essencial à tangibilização dos serviços, o ser humano é o fator 

chave para a entrega qualitativa ao cliente, conforme Walt Disney, “Você pode criar, 

conceber e construir o mais belo lugar do mundo, mas serão os homens que 

permitirão que o sonho se torne realidade” (apud COLLINS, 1995, p. 193). Isso 

reflete o poder que o homem tem em transformar e inovar as estruturas 

organizacionais. 

 A busca da excelência na educação, através de uma gestão 

profissionalizada, eleva a posição estratégica que o coordenador de curso possui. A 

“unidade de negócio” – o curso, sob a gestão do coordenador, exige um perfil muito 

completo desse profissional. O ser humano, aliado aos processos bem estruturados 

e a interação com modelos de tecnologias inovadoras, passou a ser destaque e por 

vezes, nas empresas inovadoras e bem-sucedidas, é considerado como vantagem 

competitiva sustentável. 

 Neste sentido, a importância que o coordenador apresenta, como 

profissional da educação, desafiado a atuar no ambiente de transformação das 

formas de ensino e aprendizagem, se torna mais latentes na busca de competências 

e habilidades necessárias à gestão criativa e inovadora dos cursos superiores e 

suas respectivas IES. Para Colombo e Cardim (2010), com a obrigatoriedade de 

atender a modelos impostos pelo Ministério da Educação (MEC), a maioria das IES 

privadas acomodou-se a estruturas simplificadas sendo o coordenador de curso a 

figura central, responsável e ao mesmo tempo cobrado pelo sucesso do curso, e por 

consequência, da instituição. Assim, surge a problemática da pesquisa, que 

pretende identificar quais os fatores determinantes do perfil dos coordenadores de 
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curso das IES pesquisadas. Identificar o perfil dos coordenadores de curso visando 

o entendimento dos fatores que podem melhorar a relação deste profissional, dentro 

das IES pesquisadas, com seus alunos, docentes, Diretores; por forma de conhecer 

as ações estratégicas empreendedoras e de qualidade na oferta do ensino superior.

 Assim sendo, este estudo permeia o ambiente das IES, e em especial, visa 

estimular o desenvolvimento do coordenador de curso que se configura como 

potencial no processo de ensino-aprendizagem e na gestão e inovação dos cursos 

superiores. A análise reúne elementos da atividade, bem como confere índices de 

características empreendedoras no perfil dos coordenadores. 

 Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, objetivando uma 

fundamentação sobre os assuntos relacionados a temática, com foco nos conceitos 

e panoramas pelos quais se apresentam a educação superior, o coordenador de 

curso e o perfil empreendedor.  

 A abordagem da pesquisa é quantitativa e quanto aos objetivos a pesquisa é 

exploratória descritiva, por gerar maior compreensão do fenômeno investigado, bem 

como compreender as relações entre os conceitos envolvidos na questão estudada. 

Com levantamento de dados através de entrevista pessoal, já que esse método 

permite o estudo de quesitos baseados no campo organizacional e gerencial. 

 É esperado que este trabalho venha ajudar a mobilizar estudiosos e 

gestores educacionais para contribuição e construção da reforma no ensino superior 

sob o prisma da qualidade. Diante disso, considera-se que as necessidades sociais 

e culturais da população sejam atendidas diante da oferta de uma educação 

qualitativa que agregue cultura, ciência e arte aos planejamentos institucionais 

aliados a capacidade de sustentabilidade das IES. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 No panorama de constantes incertezas e transformações como exigências 

do mercado, aumento da competitividade advinda da abertura das fronteiras 

intercontinentais, evolução tecnológica, sustentabilidade ambiental e social; observa-

se que as Organizações estão cada vez mais abertas e convictas da importância de 

desenvolver uma gestão profissional de seus negócios como forma de sobrevivência 

e diferenciação na disputa competitiva dos ambientes de atuação. Os Dirigentes das 
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IES estão mais exigentes quanto à eficiência no uso dos recursos e da eficácia no 

alcance de seus resultados. Tal situação afetou de maneira aguçada as empresas 

prestadoras de serviços, dentre elas, as IES que procuram cada vez mais 

diferenciais competitivos para atender a um novo perfil do discente, mais criterioso, 

exigente e com maior poder de decisão. Para Colombo & Cardim (2010, p. 33): 

 

Os gestores universitários não podem ignorar a crescente 
importância do cliente no sucesso empresarial. O aluno não tem sido 
tratado pelas IES como cliente, tal como de fato ele é. O 
reconhecimento do aluno como cliente é uma das tendências 
irreversíveis para as próximas décadas. Um cliente com direito e 
deveres, como qualquer cidadão. 

 

 

A educação superior contemporânea está inerida no contexto de uma 

reestruturação econômica e uma forte tendência de internacionalização do capital. A 

expansão da rede de ensino se massificou sob forma de não mais ser a responsável 

pela formação superior dos alunos, e sim, espaço de mudança para a formação 

continuada.  

Para Libâneo, Oliveira e Toshi (2012), as reformas na educação mundial 

expressam essa tendência e identificam as Instituições como espaços de mudança. 

Através desta, por sua vez, a qualidade está diretamente relacionada ao 

atendimento das necessidades sociais e culturais da população e que a proposta 

pedagógica socialize a cultura, ciência e a arte como direitos universais. 

 Porém, o cenário atual da educação superior no Brasil traz para as IES 

desafios que abrangem uma visão maior do que a evolução da melhoria interna 

institucional. Conforme Colombo & Cardim (2010) o efeito do baixo desempenho do 

conjunto da educação nos níveis anteriores à universidade gera, consequentemente, 

índice menor de concluintes do ensino médio, pouca disputa de vagas e os alunos 

que são aprovados no vestibular estão despreparados para um curso superior. 

Apreender a visão "macro" corrobora para um planejamento interno adequado para 

atingir a essa demanda. 

 Consentir com a ideia iminente da premência do conhecimento Colombo & 

Cardim (2010) citam que para gerir, no sentido mais abrangente do que administrar, 

é necessário estratégias e ferramentas que acompanhem as exigências dos clientes, 

dos movimentos do mercado, da entrada de novos players e das inovações - 
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considerando, estas últimas, como sendo características cada vez mais presentes 

no mundo contemporâneo. 

 Para Drucker (1995), marketing é o processo através do qual a economia é 

integrada à sociedade para servir às necessidades humanas. Nesse contexto, as 

IES passam a fazer parte, como indutoras importantes na definição de diretrizes que 

atendam às necessidades sociais de educação e desenvolvimento. Promover um 

serviço, dentro das exigências desse mercado, passa a ser relevante e primordial no 

movimento de concorrência global. 

 O serviço, para conquistar o seu consumidor, precisa apresentar bases 

consideráveis como: 

 

Qualidade e padronização – em termos de características, 
desempenhos e acabamentos, modelos e tamanhos que atendam as 
expectativas e as necessidades de seus consumidores e também 
configuração, ou seja, a apresentação do produto em termos de 
disposição física, tal como, a embalagem, marca, serviço etc. 
(COBRA, 1997, p. 28). 

 

 

 Por outro lado, Kotler e Armstrong (1993) afirmam ser o marketing uma 

orientação da administração que visa proporcionar a satisfação do cliente e o bem-

estar do consumidor em longo prazo, como forma de satisfazer aos objetivos e às 

responsabilidades da organização. Consolidando a necessidade de implantação no 

marketing dentro das IES, Colombo e Cardim enfatizam que “o marketing pode 

ajudar o gestor educacional a fazer sentido dessa complexidade e ser bem-sucedido 

na elaboração de estratégias competitivas eficazes para a sua instituição”. 

(COLOMBO E CARDIM, 2010, p. 82). 

 Em se tratando de sociedade do conhecimento, Nonaka (1997), já estudava 

os fatores que influenciariam a nova era. Segundo o autor "Numa economia onde a 

única certeza é a incerteza, a única fonte segura de competitividade duradoura é o 

conhecimento". Para a oferta do serviço de educação superior Morin esclarece: 

 

A reforma na Universidade não poderia contentar-se com uma 
democratização do ensino universitário e com a generalização do 
status do estudante. Falo de uma reforma que leve em conta nossa 
aptidão para organizar o conhecimento – ou seja, o pensar (MORIN, 
p.83, 2011). 
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 Neste sentido, na sociedade do conhecimento, a educação "abre as portas" 

para ganhos qualitativos determinantes para atuação profissional. Ainda, segundo 

dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em relatório criado para 

entender essa relação entre educação e oportunidade de exercício da profissão, 

consta que a educação e a formação são essenciais para os jovens entrarem no 

mercado de trabalho com sucesso, pois elas aumentam o potencial de produtividade 

e empregabilidade, acendendo novas oportunidades em diferentes setores e 

profissões. 

 

Todas as nações hoje se dão conta, e o Brasil não é exceção, de que 
é preciso tempo, investimentos consistentes e políticas inovadoras 
para se construir um sistema de ensino superior que sirva tanto aos 
objetivos de educação superior de massa como para gerar 
programas e instituições acadêmicas de alta qualidade (DOUGLAS, 
2010, p. 34). 

 

 

 Dada à importância de reestruturação da educação superior, possibilitar um 

planejamento estratégico adequado e investimento em competências dos 

profissionais da educação, promove uma melhoria na qualidade do serviço ofertado 

e, consequente, construção de valor para as IES. Para atender a “nova ordem” 

educacional, com crescente aumento da busca pelo ensino superior e, ao mesmo 

tempo, caracterizada por uma demanda diversificada, que provém do ensino médio 

e mercado de trabalho, com diferença de faixa etária, necessário se faz repensar no 

modelo de gestão dos cursos superiores. Neste sentido, o coordenador de curso 

assume um papel mais estratégico do que operacional, não mais com foco nos 

processos e burocracias do ensino. Necessário se faz a inclusão de ações 

empreendedoras na liderança dos cursos. 

 Para o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), no ano de 2011, um tópico 

especial foi citado como referência ao Intraempreendedorismo, o qual merece 

especial atenção por parte dos pesquisadores, tendo importância vital para o 

desenvolvimento social e econômico dos países. Em definição, cita o 

intraempreendedorismo como sendo o empreendedorismo dentro de uma estrutura 

empresarial existente. Um meio de estimular e capitalizar os indivíduos em uma 

organização em que acham que algo pode ser feito de modo diferente e melhor. 
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 O Coordenador precisa adotar uma postura mais inovadora e ousada, 

empreendedora, para liderar a formação de profissionais competitivos que tenham 

capacidade para atuar em um mercado de constante transformação. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 O avanço das condições de competitividade elevou o nível de significância 

de uma gestão integrada da educação superior. As IES privadas são diretamente 

afetadas pelo reflexo da fragilidade na educação das séries antecedentes ao ensino 

superior. Como resquícios dessa fragilidade as IES buscam a promoção de um 

avanço na implantação de políticas institucionais para recuperar o nível educacional 

dos seus alunos. 

 Em consonância, surgem as diversas formas de avaliação do ensino e a 

investigação constante do MEC, visando entender e incentivar as práticas 

administrativas-financeiras-pedagógicas que elevem o nível de qualidade do serviço 

educacional. 

 Esta pesquisa objetiva discutir questões que influenciam a gestão dos 

cursos superiores. Neste contexto, surge a presença do Coordenador de curso como 

objeto desta investigação. Trata-se de um profissional da educação responsável 

pela forte articulação, no planejamento e execução de estratégias para a inovação 

da educação superior.  

 A escolha dessa categoria funcional deu-se em decorrência da relevância 

estratégica que o coordenador tem na estrutura e desempenho institucional e 

importância na condução dos cursos superiores, promovidos através da inovação e 

valor, que esses profissionais constituem para elevar a IES ao patamar de gestão de 

excelência. 

 Assim sendo, no decorrer desse estudo, pretende-se responder o seguinte 

questionamento: Quais os fatores determinantes do perfil dos coordenadores de 

curso das IES pesquisadas? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar o perfil dos coordenadores de curso visando o entendimento dos 

fatores que podem melhorar a relação deste profissional, nas IES pesquisadas, com 

seus alunos, docentes, Diretores; por forma de conhecer as ações estratégicas 

empreendedoras e de qualidade na oferta do ensino superior. 

 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

 Para complementação da temática pesquisada, buscou-se reunir elementos 

da dimensão da atividade da coordenação, bem como conferir índices de 

características empreendedoras no perfil dos coordenadores, a saber: 

 

 Verificar compreensão das dimensões da atividade da coordenação; 

 Analisar qual(s) a(s) dificuldade(s) e condições que impactam as 

possibilidades de empreender na gestão dos cursos; 

 Avaliar a relação entre o perfil dos coordenadores e o perfil dos 

empreendedores; 

 Descobrir, com base em informações coletadas na literatura e na aplicação 

da pesquisa, possíveis diagnósticos que contribuam para a melhoria da 

gestão dos cursos nas IES. 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Para atender a crescente demanda pelo ensino superior as IES procuram 

construir diferenciais competitivos como base na sustentação do sistema de ensino 

e a sustentabilidade institucional sob o contexto da gestão da qualidade dos cursos. 

 Conforme Kotler & Fox (1994) há motivos para preocupação, pois 

Faculdades e Universidades Americanas, passivas no atendimento de quaisquer 

que fossem os estudantes que batessem em suas portas, têm sido forçadas a 
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tornarem-se mais ativas no recrutamento de alunos em virtude da redução do 

número de candidatos a seus cursos. A mudança de táticas tem levado a uma 

variedade de novas abordagens com propósito de atrair e motivar os alunos na 

permanência e conclusão do curso escolhido. “A experiência em uma universidade é 

o máximo em termos de ensino”, observa wingard, vice-reitor de ensino executivo da 

Wharton1. “Há muito conteúdo, muita aprendizagem em grupo, muitas experiências 

sociais. Frequentar um curso universitário ajuda a pessoa a crescer e a aprender 

como se virar no mundo”. Essa preocupação permeia toda a estrutura institucional 

pela necessidade em formar profissionais críticos, através de modelos pedagógicos 

facilitadores, que contribuam para estabelecer a relação Instituição de Ensino 

Superior/Empresas, motivo este causador de diversas oportunidades de inserção no 

mercado de trabalho. 

 As Instituições de Ensino Superior, elementos de um contexto educacional 

que participa ativamente dos processos de mudanças na busca da elevação da 

educação superior no país, percebem que os modelos e métodos administrativos 

necessitam de inserção de novas práticas de gestão que atendam aos avanços da 

modernidade. 

 Conforme a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES) 

 

O desenvolvimento de modelos e práticas de gestão, em especial 
aqueles associados ao uso das novas tecnologias da informação, 
provocam grandes transformações nos processos de gestão das IES, 
em todos os níveis. Do mesmo modo, a implementação de modelos 
de gestão democrática, profissionalizada e inovadora bem como a 
modernização e qualificação institucional são amplamente 
reconhecidas, como condições para superar as práticas tradicionais 
e para promover um desenvolvimento qualitativo do ensino superior 
particular. 

 

 

 Para a Associação, deve-se ainda integrar a gestão de forma a estimular a 

participação de todos os segmentos da IES, onde a integração permitirá a adoção 

de ações compatíveis com a realidade das instituições. 

 Nesse mesmo contexto as IES trabalham constantemente para atender a 

essa demanda. Agregar valor para os discentes, acionistas, colaboradores, 

                                                             
1
 Wharton, university of Pennsylvania. 
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mantenedores, sociedade em geral, passou a ser prática de gestão para a conquista 

da excelência educacional. A concorrência na captação e retenção de alunos se 

torna cada vez mais acirrada, fazendo com que as Instituições desenvolvam um 

planejamento estratégico flexível adaptando às particularidades dos seus discentes, 

com objetivos claros com foco nas novas exigências de qualificação profissional do 

mercado de trabalho e no tipo de serviço prestado. Para a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a educação e a formação são essenciais para os jovens 

ingressarem no mercado de trabalho com sucesso. Estas aumentam o potencial de 

produtividade e empregabilidade dos jovens, abrindo novas oportunidades em 

diferentes setores e profissões. 

 Em se tratando de mercado de trabalho é essencial que a IES, em especial, 

os coordenadores de curso estejam vinculados às necessidades do mercado para 

assim, se constituírem agentes de alunos formadores de competências e habilidades 

que atendam ao desenvolvimento das empresas como seres atuantes do processo 

de formação de mão de obra qualificada.  

Com isso, buscam despertar no aluno o espírito empreendedor como 

diferencial de formação apresentando ideias congruentes dentro do mercado. Da 

mesma forma, buscam contribuir para o desenvolvimento do país quanto ao 

crescimento sustentável. 

 Neste caso, necessário se faz o entendimento do Coordenador de curso, 

pois a IES, oferta um serviço no qual sua qualidade determinará o sucesso da 

formação dos alunos e, por consequência, do curso liderado. Segundo Colombo e 

Cardim: 

 

Nesse cenário, uma forte tendência é o curso ser a unidade mais 
importante de uma IES, com status de uma unidade de negócios, na 

qual “as coisas acontecem” e o coordenador “faz acontecer”. Os 
órgãos intermediários podem existir apenas para o atendimento de 
necessidades institucionais e gerenciais, dependendo, ainda, da 
dimensão de cada IES (COLOMBO & CARDIM, 2010, p.32). 

 

 

 Para obtenção dos objetivos propostos, a investigação limitou-se ao estudo 

do comportamento dos coordenadores de curso de quatro IES particulares na cidade 

de Natal, Rio Grande do Norte, pertencentes ao Grupo de Ensino Estácio. O critério 

adotado na escolha das instituições desta cidade prendeu-se ao fato de se tratar de 
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escolas ligadas à atividade profissional do pesquisador, o que promoveu o acesso e 

a coleta dos dados necessários à pesquisa. 

 As respostas aos questionamentos do estudo serão uma contribuição para 

que as IES venham a adotar estratégias de captação e manutenção adequadas para 

conquistar futuros alunos, bem como satisfazer suas reais necessidades e da 

comunidade a qual estão centradas. Prieto et al. (2012) identifica que universidades 

e instituições podem preparar e dotar os alunos universitários que tenham 

habilidades empreendedoras, aliando recursos que permitam um impacto positivo 

em suas comunidades por meio do empreendedorismo social. 

 Ken Robinson2, estudioso nas áreas de inovação e educação enfatiza que: 

 

Por anos e anos as empresas partiram do pressuposto de que, ao 
serem formalmente instruídas, as pessoas terão as habilidades, 
aptidões e competências de que os negócios precisam. Os pais, por 
sua vez, também presumiam que, uma vez educados, seus filhos 
teriam emprego e renda. Só que essa relação entre negócios e 
educação está rompida; nós destruímos talentos. 
 

 

 Neste sentido, se completa a necessidade de uma visão criativa e inovadora, 

capaz de se tornar agente de mudança, dessa nova forma de gerir uma Instituição 

Educacional. A esse ponto destaca-se um perfil que se identifica com a capacidade 

de adaptação, visão, inovação, criatividade, ousadia – o empreendedor. Para 

Dornelas (2012) “Uma vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, 

seu comportamento e o próprio processo empreendedor devem ser estudados e 

entendidos”. Corroborando com a ideia, Colombo e Cardim acrescentam: 

 

Os “modelos” organizacionais das IES de sucesso nestas primeiras 
décadas do século XXI devem ser gerenciados por valores humanos 
líderes de si mesmos, com visão sistêmica e estratégica, habilitados 
a lidar com mudanças e a trabalhar em equipe, entre outras 
habilidades (COLOMBO & CARDIM, 2010, p. 33). 

 

 

                                                             
2
 Ken Robinson, uma das maiores autoridades mundiais em inovação e educação no mundo, citado 

pela Revista HSMManagement. 
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 Dada a importância ao capital humano, investir no estudo das competências 

de gestão do Coordenador como profissional da educação, levando em 

consideração o desenvolvimento deste e relacionando-os com habilidades 

empreendedoras, traz em si um desafio na evolução dos modelos de gestão dos 

cursos nas IES. 

 Ainda assim, destaca-se sua importância como profissional da educação 

responsável na formação de novos profissionais empreendedores. 

 

O contexto atual é propício para o surgimento de um número cada 
vez maior de empreendedores. Por esse motivo, a capacitação dos 
candidatos a empreendedor está sendo prioridade em muitos países, 
inclusive no Brasil, haja vista a crescente preocupação das escolas e 
universidades a respeito do assunto, por meio da criação de cursos e 
matérias específicas de empreendedorismo, como uma alternativa 
aos jovens profissionais que se graduam anualmente nos ensinos 
técnicos e universitários brasileiros e, mais recentemente, também 
no ensino fundamental. (DORNELAS, 2012, p. 9). 

 

 

 O ganho intelectual advindo do desenvolvimento das habilidades 

empreendedoras adquiridas na academia, no que tange a formação dos alunos, 

acelera o processo de inserção no mercado de trabalho e/ou despertar 

empreendedor para criação de novos negócios que contribuam para o 

desenvolvimento da economia do país. 

 A relevância deste estudo consiste na forma sobre a qual as Universidades e 

Faculdades particulares brasileiras vivenciam momento de concorrência acirrada 

onde necessário se faz criar e recriar estratégias para harmonizar a diferença entre 

a gestão e a qualidade oferecida através dos seus cursos. Como também é 

relevante para os próprios Coordenadores, pois pode ajudá-los a entender seu papel 

e possibilidades empreendedoras em suas estratégicas de gestão de carreira. 

Nessa fase, muitas Instituições de ensino Superior enfrentam dificuldades que 

comprometem, tanto aspectos financeiros, quanto a qualidade na prestação dos 

serviços, no caso estudado, a educação superior. Por fim, é relevante para dar 

continuidade ao estudo do empreendedorismo e suas faces dentro das 

organizações. 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Este trabalho está organizado em 5 capítulos (Organograma 1), 

desenvolvidos para dar sustentabilidade ao estudo, compreendidos de forma 

específica por concentração de conteúdo. Esses capítulos estão disponíveis de 

forma interligada com foco no objetivo desta dissertação. O trabalho inicia com a 

Introdução, compreendida pela contextualização, onde apresenta um panorama 

geral acerca do tema. Posteriormente é destacada a situação problema, foco da 

aplicação do estudo que pretende analisar o perfil dos coordenadores da IES 

pesquisada. Seguido dos objetivos da pesquisa, relevância e delimitação do estudo. 

Fundamentação Teórica (Capítulo 2), onde apresenta a Panorama da Educação 

Superior, no Brasil e na Região Nordeste. Evidencia o serviço ofertado na educação 

superior. Posteriormente é analisado o coordenador de curso, em sua extensão, 

como objeto principal deste estudo, finalizando com a abordagem ao 

empreendedorismo.  

 O terceiro capítulo é representado pela Metodologia da Pesquisa. Neste, é 

descrito o procedimento metodológico do planejamento da pesquisa englobando a 

execução, coleta, análise dos dados e informações para embasamento das 

conclusões e recomendações. 

 O capítulo quarto aborda os Resultados Esperados, constituídos pela 

conclusão e recomendação, baseados na coleta dos dados primários e secundários 

descritos neste trabalho. Por fim, todas as referências bibliográficas que 

contribuíram com o embasamento teórico desta pesquisa. 

 Neste contexto, o trabalho atende aos objetivos do estudo, pois a 

preocupação na elaboração, apresentação e estruturação, partiu de um 

levantamento de dados e informações que possibilitam ao leitor ampliação dos seus 

conhecimentos. Além de representar uma temática importante para o 

desenvolvimento na educação superior do país. 
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ORGANOGRAMA 1 Organização da Pesquisa 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2013. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 ENSINO SUPERIOR 

 

2.1.1 Panorama do Ensino Superior 

 

 O Ensino Superior enfrenta desafios de ordem social e econômica, a 

considerar como premissas desse cenário, a crescente elevação da escolaridade 

das pessoas, a busca pela empregabilidade e competitividade surgidos a partir do 

modelo capitalista. Emerge a necessidade de formação permanente e continuada, 

visto que a era da tecnologia e da informação, torna o conhecimento obsoleto em 

curto espaço de tempo. Educar neste modelo eleva o status social que a formação 

profissional e intelectual desempenha na vida acadêmica do estudante, onde é 

percebida a relação direta entre: educação, ascensão social e redução da pobreza. 

 O relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) realizado na Conferência Mundial sobre Ensino Superior, 

torna público que a responsabilidade social da Educação Superior diante da 

complexidade dos desafios mundiais atuais e futuros, é de avançar o conhecimento 

multifacetado sobre várias questões, que envolvem dimensões culturais, científicas, 

econômicas e sociais; bem como habilidade de responder a tais questões. A 

educação superior induz a sociedade gerar conhecimento global para atingir os 

desafios mundiais, com relação a segurança alimentar, mudanças climáticas, uso 

consciente da água, diálogo intercultural, fontes de energia renováveis e saúde 

pública. A considerar, 

 

Conscientes de que a educação é um dos pilares fundamentais dos 
direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento sustentável e 
da paz, e que, portanto, deve ser acessível a todos no decorrer da 
vida, e de que são necessárias medidas para assegurar a 
coordenação e cooperação entre os diversos setores e dentro de 
cada um deles e, em particular, entre a educação em geral, técnica e 
profissional secundária e pós-secundária, assim como entre 
universidades, escolas universitárias e instituições técnicas 
(UNESCO, 2009, p. 10). 
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 Concernente à ideia de um modelo de educação superior diversificado, 

considera-se o desenvolvido da educação superior norte americana. O sistema de 

ensino superior norte americano em sua estrutura absorve alunos do "high-school", 

ensino médio, com currículos competitivos. Os candidatos ao ensino superior 

americano compreendem que construir um currículo competitivo é o primeiro passo 

para o ingresso nas melhores IES norte americanas. Os Estados Unidos da América 

(EUA) apresenta capacidade na diversificação na oferta sob forma de atender a 

múltipla demanda de alunos e necessidade de qualificação da mão de obra para o 

desenvolvimento dos países.  

 Douglas, pesquisador do ensino superior, na Universidade da Califórnia, 

considera que, 

 

Um dos principais pontos fortes do vasto sistema de ensino superior 
dos Estados Unidos é a variedade e o número de colleges e 

universidades. Em um grau que não se encontra em nenhum outro 
lugar do mundo. Os Estados Unidos perseguiram um modelo de 
diferentes tipos de instituições respondendo a diferentes 
necessidades do país. A extensão do ensino superior além do 
modelo único da universidade foi um conceito chave que deu aos 
EUA o pioneirismo na ideia de educação superior de massa. Públicas 
e privadas, escolas de artes e community colleges, universidades 

intensivas em pesquisa, além de instituições regionais, todas criaram 
caminhos nos quais os estudantes podiam entrar e voltar a entrar na 
educação superior (DOUGLAS, 2010, p. 33). 

 

 

 Através das linhas de pesquisas extensivas promovidas pelas universidades, 

o sistema americano é referenciado para o mundo todo. Há procura de alunos, 

professores e pesquisadores que buscam neste modelo de ensino, sabedoria para 

praticar os conhecimentos adquiridos em seus locais de origem. É através dessa 

pluralidade no ensino que os EUA se prepararam para atender a diversidade de 

alunos que buscam o ensino superior como instrumento impulsionador de suas 

carreiras e competitividade no mercado de trabalho, quando se fala em mão de obra 

qualificada.  

 Como apresenta o Gráfico 1 considerando o número de Instituições de 

Ensino Superior por tipo, observa-se que há maior concentração com 39% os 

Community Colleges que oferecem programas de tecnológicos de 2 anos, chamados 

de Associate's Degrees (AA). Nessas instituições, os dois anos são equivalentes aos 
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primeiros anos em uma universidade, bem como cursos técnicos, preparatórios e 

cursos focados no desenvolvimento da comunidade. Em seguida, de 26% 

Faculdades Técnicas e Vocacionais (Technical and Vocational Colleges), 15% 

Bacharelado (Bachelor’s) e Mestrado; por fim, 3% e 2% Doutorado extensivo e 

intensivo, respectivamente.  

 

 

GRÁFICO 1 Número de Instituições de Ensino Superior por tipo, 2007 

 

Fonte: DOUGLAS (2010, p. 36) 

 

 

 Pela análise de matrícula por tipo de instituição de ensino superior, no 

Gráfico 2 verifica-se que 37% do total das matrículas são absorvidas pelos 

Community Colleges, 23% Mestrado, 19% Doutorado Extensivo, ficando com 7% as 

Faculdades Técnicas e Vocacionais, Bacharelado e Doutorado Intensivo. Verifica-se 

que ainda assim os Community Colleges têm participação mais fluente tanto em 

número de IES quanto em número de alunos matriculados. A base do Sistema Norte 

americano de Ensino representa esta modalidade de ensino, pois possibilita o 

diploma superior em curto espaço de tempo em função da flexibilização do currículo, 

o aluno pode optar pela formação continuada, sem necessariamente ter que 
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 credenciados a conceder diplomas nos EUA 



33 
 

recomeçar em um novo curso. Pode dar seguimento a formação através da 

absorção do que já cursou complementando a sua graduação ou pós-graduação. 

 

GRÁFICO 2 Matrículas no Ensino Superior por tipo de Instituição, 2007 - EUA 

 

Fonte: DOUGLAS (2010, p. 36) 

 

 

 Porém, independente do tipo de IES e do setor na qual está inserida, a 

forma de ingresso ao ensino superior é caracterizada através de uma seleção 

particular das IES, não há oferta de processo seletivo como o vestibular. Não existe 

um órgão fiscalizador e nem sistema de cotas. Existe autonomia dos Estados na 

manutenção do ensino, que conta com a participação de membros locais 

comunitários. 

Conforme exposto, no Gráfico 3, o sistema de ensino público prevalece com 

maior número de matrículas, na oferta de cursos de 2 e 4 anos, representados na 

faixa de 6 milhões de alunos, que independe do tipo de curso ofertado. 
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GRÁFICO 3 Matrículas no Ensino Superior por setor público, privado e com fins lucrativos, 2007 - 
EUA 

 

Fonte: DOUGLAS (2010, p. 40) 

 

 

 Os EUA enfrentam desafios, como a maioria dos países, no que tange a 

permanência do aluno no curso. Para Douglas (2010) os estados precisam melhorar 

os programas preparatórios para a faculdade nas escolas secundárias, buscar e 

compartilhar as melhores práticas para reduzir os índices de abandono de cursos 

universitários. Criar políticas de incentivos financeiros para melhorar as taxas de 

graduação. 

 Com a crise na economia, em conjunto com as fortes tendências mundiais, 

os EUA estudam como recuperar o sucesso de sua educação superior, que após a 

crise perdeu liderança neste setor para países como Canadá, Coreia do Sul e vários 

da Europa. Aumentar a taxa de obtenção de diploma passa a ser meta dos 

governantes, que diante da crise, buscam alternativas para recuperar a arrecadação 

dos estados e, por meio dos investimentos e parcerias, oferecer sustentabilidade a 

educação superior. Considerando fatores relevantes para desenrolar essa crise, 

Porto e Régnier (2003, p. 17) enfatizam que, “a intensificação da competição, o 

surgimento da “indústria” do conhecimento, a desverticalização das universidades e 

a formação de parcerias constituem as principais mudanças no setor”. Estas, 

necessárias para que as IES possam permanecer com os níveis qualitativos de 
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ensino, e em contrapartida, que esse modelo possa atender quantitativamente o 

aumento pela busca do ensino superior. 

 No sistema de ensino Japonês, há uma deficiência em equilibrar a diferença 

entre Instituições Públicas e Privadas. O mesmo não acontece no sistema 

americano, visto que através das políticas educacionais promove oportunidade de 

crescimento nas diversas ofertas. Neste, 70% das IES são privadas e possuem 

níveis qualitativos inferiores às públicas, que pelo nível no ensino intelectual e 

científico, atrai os melhores alunos. Nesse sistema, o ponto crucial de qualidade está 

determinado na educação básica e secundária em virtude de parcerias com o 

governo e empresas no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas. Conforme 

Tabela 1, há elevado índice de alunos da Ásia que vão cursar o ensino superior fora 

do seu país.  

 

 

TABELA 1 Evolução do número de estudantes estrangeiros inscritos de fora do seu país de origem, 
por região de destino (2000 a 2009). 

 

Fonte: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing
3
. 

 

 

 

 Conforme dados, todos os continentes tiveram evolução no número de 

estudantes que buscam inscrever-se fora do seu país de origem. Com destaque 

para a Europa, Asia, América Latina & Caribe e Oceania, que quase dobram o 

número de estudantes no período entre 2000 a 2009. A América do Norte possui o 

menor índice, que pode ser considerado pelas questões já apresentadas 

anteriormente, como exemplo, a diversidade nas modalidades de ensino e 

capacidade de absorver diferentes públicos interessados no ensino superior. Para 
                                                             
3 *NOTA: Número de estudantes estrangeiros inscritos no ensino superior fora do seu país de origem 
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dar mais ênfase a esta última questão, segue Gráfico 4, onde apresenta faixa etária 

de 25 a 64 anos de idade que possuem ensino superior. 

 

 

GRÁFICO 4 Participação dos países no total da população 25-64 anos com ensino superior, 
porcentagem (2009). 

 

 

Fonte: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. 

 

 

Neste demonstrativo, os Estados Unidos apresentam maior porcentagem 

com 25,8% no total da população com idade entre 25 a 64 anos com ensino 

superior. É a maior participação, quando comparado a média mundial. O segundo 

país com maior índice, a China com 12,1%, ainda assim apresenta a metade do 

índice dos EUA, seguido pelo Japão com porcentagem quase igual, 11,4%. Ficando 

o Brasil em 7ª posição, com 4,1% de representatividade. 

 Cita Porto e Régnier (2003) invariantes onde, qualquer que seja o perfil que 

o setor da educação superior vier a assumir no futuro, em termos internacionais, terá 

que lidar com os seguintes fatos e contextos como sendo de difícil reversão: declínio 

das taxas de crescimento demográfico e progressivo envelhecimento da população, 

aceleração da produção científica, tecnológica e mudança do padrão de 

competitividade das nações, crescente disponibilidade de novas tecnologias para a 

educação e crescimento da educação a distância, redefinição da estrutura do 

mercado de trabalho, do conteúdo do trabalho e das condições de empregabilidade, 
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crescimento da educação continuada e consolidação da educação como objeto de 

aspiração dos jovens e de suas famílias. 

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

traduzido do inglês Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), desenvolve programas responsáveis na construção de indicadores 

mundiais educacionais. A citar, o Programa de Indicadores dos Sistemas 

Educacionais Nacionais, do inglês, Indicators of National Education Systems (INES), 

que descreve através da Publicação do Education at a Glance (EAG), indicadores 

reflexivos das políticas educacionais empreendidas pelos países constituintes da 

OCDE, bem como seus parceiros.  

 Neste último relatório, como mostra o Gráfico 5, o Brasil apresenta dados 

sobre as despesas públicas em educação. Os gastos em educação são 

relacionados ao total dos gastos públicos e que cresceu de 10,5%, em 2000, para 

17,4%, em 2008 – a terceira maior proporção entre os países citados. 

 

 

GRÁFICO 5 Total da despesa pública em educação comparada a percentagem do total da despesa 
pública (1995, 2000, 2008) 

Fonte: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. 
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 Além disso, Dados do Censo da Educação Superior 2011, elaborado pelo 

MEC/Inep, demonstram que são 11.721 estudantes estrangeiros nos cursos de 

graduação no Brasil, de 154 diferentes nacionalidades, representando, apenas 

0,17% do total de matrículas, conforme Gráfico 6. 

 

 

GRÁFICO 6 Distribuição dos estudantes estrangeiros matriculados em cursos de graduação por 
contingente de origem – Brasil 2011 

 

FONTE: MEC/Inep 

 

 

 Conforme Porto e Régnier (2003), estudos e pesquisas realizados têm 

indicado, em termos mundiais, um amplo conjunto de tendências e forças de 

transformações em andamento, com destaque para mudança: nas características do 

setor de educação superior, na estrutura do setor de educação superior, nas 

relações da universidade com a sociedade, na natureza da prestação dos serviços 

acadêmicos e no modo de execução das atividades acadêmicas. A complementar 

cita Stromquist; 

 

As universidades são as mais afetadas pela globalização. Elas 
enfrentam grandes desafios devido ao reduzido apoio do Estado e 
precisam recorrer à competição com outras instituições por fontes de 
receitas, as quais variam de estudantes a contratos para pesquisa. 
Curiosamente, nos países onde prevalecem as forças de mercado, 
como os Estados Unidos, Japão e os países europeus, as 
universidades são deixadas por sua própria conta, sob o pressuposto 
de que suas práticas inovadoras e empreendedoras permitirão que 

África
31,7%

América
40,8%

Ásia
8,8%

Europa
18,2%

Oceania
0,6%

Distribuição dos estudantes estrangeiros matriculados em 
cursos de graduação por continente de origem - Brasil 2011



39 
 

mantenham os atuais níveis de desempenho (STROMQUIST, 2012, 
p. 94). 

 

 

 Em se tratando do desafio de maior complexidade no que se refere a 

universalização do ensino superior, a UNESCO cita que 

 

A experiência comum de numerosos países é que o ensino superior 
não é mais uma pequena parcela especializada ou esotérica da vida 
de um país. Ele se encontra no próprio coração das atividades da 
sociedade, é um elemento essencial do bem-estar econômico de um 
país ou região, um parceiro estratégico do setor do comércio e da 
indústria, dos poderes públicos, assim como das organizações 
internacionais (UNESCO, 2009, p.21). 

 

 

 A necessidade de desenvolvimento de uma nação está diretamente 

relacionada à qualificação da sua mão de obra com o mercado está cada vez mais 

instável. Portanto, é necessário fazer uma ampliação e reformulação do sistema 

para atender a crescente demanda da população mundial com mais de 25 anos 

concluintes do ensino médio ou secundário, que passou dos 15% em 1965 para 

26% em 1990, conforme dados da UNESCO; bem como trazer de volta para as IES 

a população adulta. Em paralelo, se faz necessário desenvolver estudos que 

possam trazer o equilíbrio entre quantidade e qualidade no ensino. E novas formas 

de financiamento que possam cobrir os custos do ensino superior e subsidiar novas 

formas de gestão, focadas na pluralidade dos seus alunos. 

 Conhecer o cenário do ensino superior no Brasil é objetivo do capítulo que 

segue. O referido capítulo retrata as transformações e perspectivas pelas quais as 

políticas públicas estão voltadas a esta modalidade de ensino. Revela como essas 

políticas atuam para a inserção de uma maior camada social ao acesso a educação 

e, consequentemente, as diretrizes qualitativas aplicadas para a ampliação da oferta 

de ensino que atenda ao desenvolvimento social e educacional da nação.  
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2.1.2 Ensino superior no Brasil 

 

 A política pública brasileira para o ensino superior se faz presente na 

universalização do acesso a educação. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei n.º 

9.394, de 20 de dezembro 1996), aprovada após a Reforma de 1968, representou 

um marco no processo de reformulação no sistema de educação superior brasileiro. 

 Para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), os principais resultados desse processo se traduzem no crescimento 

do sistema e das Instituições privadas e estagnação do crescimento das 

universidades. A evolução em número de Faculdades e Centros universitários; 

crescimento do número de instituições e cursos nas regiões Norte e Nordeste; 

diversificação dos tipos e modalidades dos cursos; diferença na relação entre 

quantidade de vagas oferecidas e candidatos inscritos; políticas de inclusão visando 

o aumento da taxa de escolarização e qualificação docente, constituem indicadores 

de crescimento do setor. 

 A presença do setor privado, através do aumento de Instituições de Ensino 

Superior, é representativa. Com base na Tabela 2, pode-se observar que essa 

evolução passa de 1.208, do ano de 2001, para 2.100, no ano de 2010. 

 

 

TABELA 2 Evolução do Número de Instituições de Educação Superior por Categoria Administrativa – 
Brasil – 2001-2010. 

 

FONTE: MEC/Inep 
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 No que se refere a participação percentual, em 2010, o setor público 

representa: 4,5% estaduais, 4,2% federais e 3,0% municipais; Já o privado expõe 

88,3% de instituições. 

 No que tange aos diferentes tipos de IES (ver tabela 3), surgem modelos 

capazes de promover as diversas formas de ensino. O modelo tradicional já não se 

apresentava compatível com a realidade. Se constituindo como desafio da educação 

superior conciliar a qualidade no ensino, com a crescente e diversificada demanda. 

 

 

TABELA 3 Tipos de IES 

PÚBLICAS PRIVADAS 

Federais Com fins lucrativos Sem fins lucrativos 
Estaduais  Comunitárias Filantrópicas Confessionais 
Municipais   

Fonte: MEC/Inep 

 

 

 As instituições de Ensino Superior Públicas são criadas, mantidas e 

administradas pelo Poder Público. Na esfera podem ser: Federais, quando mantidas 

e administradas pelo Governo Federal; estaduais, quando mantidas e administradas 

pelos governos dos Estados; e Municipais quando mantidas e administradas pelo 

poder Público dos Municípios. Enquanto isso, as Instituições de Ensino Superior 

Privadas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. 

 Na Tabela 4, verifica-se que, no decorrer dos anos de 2001 a 2010 o 

crescimento do número de faculdades quase duplica. Se, comparando com as 

demais instituições, tem representatividade bem superior. Em 2010, das 2.378 

instituições, 85,2% são faculdades, 8,0% são universidades, 5,3% são centros 

universitários e 1,6% são institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IFs) e 

centros federais de educação tecnológica (Cefets). 
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TABELA 4 Evolução do Número de Instituições de Educação Superior por Organização Acadêmica – 
Brasil – 2001-2010 

 

FONTE: MEC/Inep. 
*Nota: Foram consideradas em faculdades: faculdades, faculdades integradas, institutos ou escolas 
superiores, faculdades de tecnologia. 

 

 

 Além disso, elas podem ser Universidades, Centros Universitários, 

Faculdades Integradas, Centros de Educação Tecnológica ou Institutos Federais e 

Faculdades, conforme Tabela 4. Cada um destes, por sua vez, pode ter uma missão 

e propósitos específicos desde que atendam aos critérios de qualidade 

estabelecidos pelo MEC e promovam a tríade ensino-pesquisa-extensão. 

 Conforme o Inep, este fator pode ser considerado pela flexibilização que o 

sistema permite às faculdades, diferentemente das Universidades, onde o número 

de exigências impostas pelo aparato legal brasileiro é bem superior. 

 Assim, podemos visualizar uma oportunidade de negócio para a iniciativa 

privada. Conforme Tabela 5, que representa o crescente aumento de matrículas 

devido ao forte papel que as Instituições privadas estão assumindo na promoção do 

ensino superior  
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TABELA 5 Evolução do Número de Matrículas por Categoria Administrativa - Brasil - 2001-2010 

 

FONTE: MEC/Inep 

 

 

 Ainda se tratando de evolução, as regiões Norte e Nordeste se destacam 

pelo aumento do número de matrículas, conforme Tabela 6. No Norte, em 2001 há 

representação de 141.892, 10 anos depois verifica-se 352.358. No Nordeste com 

mesmo intervalo de tempo temos uma evolução de 460.315 para 1.052.161. 

 

TABELA 6 Distribuição e Participação Percentual de Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais 
por região Geográfica - Brasil - 2001 e 2010 

 

FONTE: MEC/Inep 
*Notas: (1) Fonte: Pnad 2001/IBGE; elaborado por MEC/Inep. (2) Fonte: Censo Demográfico 
2010/IBGE; elaborado por MEC/Inep. 
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 O aumento no número de matrículas também está relacionado a 

diversificação dos tipos e modalidade dos cursos não restritos apenas a diretrizes 

curriculares, mas como abertura de novas formas de acesso ao ensino superior, 

conforme Tabela 7, que representa os tipos de cursos presenciais. Surgem assim, 

cursos técnicos, tecnólogos, sequenciais, educação continuada, cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. Criados conforme a diversificação das 

necessidades e transformações do mercado de trabalho. 

 

TABELA 7 Tipos de Cursos 

CURSOS 
SEQUENCIA

IS 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 
TECNOLÓGIC

A 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

PÓS-
GRADUAÇÃ

O 

LATU 
SENSU 

PROGRAMAS DE 
PÓS GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU 

Até 2 anos 
de duração 

Duração 
variável de 2 a 
3 anos 

Duração variável 
de 3 a 6 anos 

Cursos de 
especializaçã
o e MBA 

Mestrado e o 
Doutorado 

Qualificações 
técnicas, 
profissionais, 
acadêmicas. 

Tecnólogos. Bacharelado 
Licenciatura. 

  

FONTE: Adaptado MEC 

 

 

 O ensino presencial, no decorrer do avanço educacional deixou de ser a 

única modalidade ofertada. Hoje, encontra-se, mesmo que neste tipo de modalidade, 

a aceitação de, no máximo 20%, da carga horária total à distância. Além desse 

percentual, muitas IES hoje ofertam a modalidade EAD (Ensino a Distância) como 

forma de atender ao novo perfil do aluno, quer seja pela disponibilidade de tempo, 

quer pela utilização de ferramentas tecnológicas como necessidade de inclusão ao 

acesso do ambiente virtual.  

 Pelo ponto de vista das IES, essa expansão do ensino a distância caminha 

no sentido de atender a necessidade de promoção acelerada do ensino superior. 

 Conforme dados do Censo 2011 MEC/Inep (Gráfico 7), no período 2010-

2011, a taxa de matrícula cresceu 5,4% nos cursos presenciais e 6,7% nos cursos a 

distância. Os cursos presenciais participam com 85,3% das matrículas e os cursos 

EaD com 14,7%. 
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GRÁFICO 7 Evolução da matrícula na educação superior de graduação por modalidade de ensino 
Brasil – 2002-2011. 

 

 

FONTE: MEC/Inep 

 

 

 Para complementar a temática, o Censo de Educação a Distância 2011 

realizado pela ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância), mostra que 

as matrículas em cursos de educação a distância aumentaram 58% no Brasil entre 

2010 e 2011. Em 2001, apenas 5.359 estudantes estavam matriculados na 

modalidade de cursos a distância, quando em 2010 esse número aumentou para 

930.179 estudantes. 

 Conforme Porto e Régnier (2003) por mais que nos dias atuais, a oferta de 

graduação a distância ainda seja pequena – devido ao pouco número de instituições 

credenciadas – já se observa que o Brasil entrou em um processo de expansão 

neste particular: em março de 2002 havia 16 instituições credenciadas, um ano 

depois, este número chegou a 24, isso sem contar as instituições e cursos 

autorizados a funcionar em caráter experimental.  

 A citar o EAD e seus desafios para consolidação desta modalidade de 

ensino, Colombo e Cardim (2010) enfatizam que esse crescimento, fruto das 

circunstâncias atuais de promoção do ensino, pode não se manter a longo prazo. É 

necessário uma boa composição dos recursos humanos, uma equipe multidisciplinar 
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com função de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância. Três 

categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação, são essenciais 

para uma oferta de qualidade: docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo. 

 

 

TABELA 8 Evolução do Número de Matrículas por Grau Acadêmico - Brasil - 2001 e 2010 

 

FONTE: MEC/Inep
4
 

 

 

 Bem como forte aumento do número de matrículas já citado e representado 

acima com duplicação destes dados – 3.036.113 para 6.379.299 em 10 anos. Em 

ênfase ao aumento considerável (Tabela 8) dos cursos relacionados a modalidade 

de Graduação Tecnológica, que em 2001 apresentou número de matrícula de 

69.797 e em 2010 saltou para 781.609. Para o Censo 2011, o Gráfico 8 mostra que 

no período 2010-2011 a matrícula cresceu 6,4% nos cursos de bacharelado, 0,1% 

nos cursos de licenciatura e 11,4% nos cursos tecnológicos. Os cursos de 

bacharelado têm uma participação de 66,9% na matrícula, enquanto os cursos de 

licenciatura e tecnológicos com 20,2% e 12,9%, respectivamente. 

 É o aumento na oferta e procura principalmente para quem quer ter um 

diploma de curso superior em menor tempo, afirma Eliezer Pacheco, Secretário de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação: “Estamos diante de 

uma espiral evolutiva do número de matrículas nessa área, que é mais voltada para 

o mercado de trabalho” (PACHECO, 2011, p. 10). 

                                                             
4 *Nota: A categoria “Não Aplicável” corresponde à Área Básica de Curso. 
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GRÁFICO 8 Evolução da matrícula na Educação Superior de Graduação por Grau Acadêmico – 
Brasil 2001-2011. 

 

Fonte: MEC/Inep. 

 

 

 Essa tendência evolutiva dos cursos de Graduação Tecnológica atende a 

critérios como redução do tempo mínimo de integralização e eliminação da rigidez 

dos currículos. Criados para atender a demanda do mercado de trabalho, com 

vínculo estreito a estas relações. 

 Estatísticas gerais da graduação, representadas pelo Quadro 1, com dados 

do Censo 2011, mostram um breve resumo do panorama da educação superior por 

categorias administrativas. Nas IES privadas, o número de matrículas na graduação 

(4.966.374) é superior a Pública (1.773.315). Enquanto que na pós-graduação há 

uma inversão IES Privadas (29.865) e Públicas (157.895). No período 2010-2011, a 

taxa de matrícula cresceu 7,9% na rede pública e 4,8% na rede privada; dessa 

forma as IES privadas tiveram uma participação 73,7% no total de matrículas de 

graduação. 
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QUADRO 1 Estatísticas Gerais da Educação Superior por Categoria Administrativa - Brasil – 2011 

 

 

 

 Essa ampliação e diversificação no acesso a educação superior, trouxe a 

tônica da influência qualitativa no processo de medição e promoção da qualidade 

dos cursos e programas através de ferramentas de controle e regulação recorrentes 

nas dimensões: política, econômica e social. Todas elas afetadas pelo impacto das 

mudanças tecnológicas, socioculturais e econômicas pelas quais passa o Brasil. 

 Com a economia norteada pelos princípios capitalistas, a citar o terceiro 

setor, no que diz respeito a prestação de serviços, a educação passa a ser 

observada através do ponto de vista da qualificação da mão-de-obra, bem como no 

desenvolvimento de inovações tecnológicas para elevar o potencial de produção das 

indústrias. 

 Neste novo panorama, as IES privadas passam a assumir um papel de 

destaque por ser provedora de educação ao crescente número de pessoas que 

buscam o ensino superior (Tabela 9), como forma de qualificação e evolução 

profissional para sobrevivência na era do conhecimento. 
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TABELA 9 Percentual da população que frequenta o ensino superior e as Taxas de Escolarização, 
segundo a faixa etária - Brasil – 1997-2011 

 

 

 Há evolução crescente na frequência do ensino superior, onde de 1997 a 

2011, o número mais que dobrou, de 7,2% a 17,8%. Bem como, em referência a 

faixa etária, houve crescimento em todas as faixas, com maiores representações de: 

18 a 24 anos, com aumento de 6,2% para 14,6%; e dos 25 a 30 anos de 2,7% para 

7,2%. 

 Dentre as forças propulsoras da evolução do ensino superior, o mercado de 

trabalho exige qualificações que atendam as necessidades da era do conhecimento. 

Esta já entendida pelo MEC/Inep como fundamental para o desenvolvimento da 

educação superior no país. Assim, considera no Plano Nacional de Educação (PNE), 

(2011-2020) como estratégia para atingir a meta de elevar a taxa bruta de matrícula 

em, "fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do País” (PNE 2011-2020). 

 As instabilidades do mercado de trabalho, bem como a nova dinâmica 

profissional exigida pelas empresas, como capacitação multidisciplinar, não mais 
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especialista, provocou uma demanda significativa na busca do diploma superior. A 

procura por melhores salários reflete na busca pela capacitação intelectual. 

 

TABELA 10 Distribuição dos ocupados por escolaridade, segundo jornada de trabalho Brasil 2009 (%) 

 

FONTE: IBGE, Pnad. Elaboração 
*NOTA: a) Exclui pessoas com escolaridade não determinada, b) Consideradas as pessoas de 10 
anos ou mais. 

 

 Na Tabela 10, dados apresentam relação entre a jornada de trabalho e 

ocupação. Neste caso é possível verificar que há ocupação maior na faixa etária 

entre 37 a 44 anos, bem como possuem ensino superior completo apresentando 

taxa de 53% de ocupação. Essa influência se dá pelo fato da faixa etária estar 

relacionada a pessoas que já possuem família constituída e que há dependência da 

renda para sustento. Além disso, é forte essa relação ao efetivar que o ensino 

superior é provedor de melhores oportunidades de trabalho. Segundo a OIT, nas 

economias desenvolvidas, há uma forte ligação entre escolaridade e emprego, e as 

pessoas com níveis mais elevados de educação desfrutam de uma vantagem 

competitiva no mercado de trabalho, incluindo os níveis salariais mais elevados. 

 Para atender as mudanças, determinadas características fazem parte dessa 

transformação, dentre elas diversificação dos tipos de cursos, profissionalização na 

gestão do setor, sistema de avaliação para o controle da qualidade e educação 

como campo de atuação e investimento de capital fora da área educacional. 

 A profissionalização na gestão do setor educacional superior, 

principalmente, no setor privado, contribui fortemente para a instalação de um 

ambiente competitivo e administrado de forma a gerar indicadores sustentáveis 

como controle de custos e promoção de investimentos.  Tachizawa e Andrade (1999, 

p. 35) enfatizam que a “configuração organizacional é uma peça fundamental para a 
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obtenção de um melhor desempenho no processo de gestão de uma instituição de 

ensino”. 

 Além de mudanças de paradigmas para o atendimento às novas 

regulamentações do ensino superior, se faz necessário desenvolver novas formas 

de trabalho e metodologias possibilitadas pelo avanço e desenvolvimento da 

tecnologia. Para Gorgulho, especialista em educação superior, 

 

O alicerce da consolidação do mercado das instituições se chama 
reestruturação operacional. Quem não repensar seu modelo de 
negócio e buscar alternativas pode não se salvar. Quem o fizer terá 
muito trabalho pela frente, mas pode garantir sua participação no 
mercado (GORGULHO, 2009, p. 19). 

 

 

 No mercado de crescente evolução, profissionalizar a gestão educacional 

passa a ser essencial, pois, com a diversificação na oferta do ensino, atuar com uma 

gestão baseada nos modelos antigos, além de se tornar insuficiente para atender às 

novas exigências da legislação. Esse fato, não traz vantagem competitiva as IES, 

que por sua vez não permaneceram vivas no mercado globalizado. Sobretudo, a 

nova legislação, sentencia a necessidade de ajuste no sistema de supervisão e 

avaliação para o controle da qualidade e funcionamento regular em conformidade 

com a avaliação dos discentes, dos docentes, dos colaboradores e dos órgãos 

fiscalizadores. 

 Conforme PNE (2011-2020) uma das metas e estratégias para expansão do 

ensino superior é atuar com 

 

garantia de padrão de qualidade em todas as instituições de ensino, 
por meio do domínio de saberes, habilidades e atitudes necessários 
ao desenvolvimento do cidadão, bem como a oferta dos insumos 
próprios a cada nível, etapa e modalidade do ensino (PNE, 2001-
2020, p. 24). 

 

 

 Em consonância com o aumento de investidores de capital no campo da 

educação, as IES buscam implementar mudanças na direção de novas demandas. 

No que tange ao aspecto econômico, a década de 90, através da abertura 

comercial, sobretudo desencadeou a necessidade das empresas brasileiras em 
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modernizarem suas formas produtivas e modelos de gestão a fim de se tornarem 

competitivas com produtos/serviços importados. 

 A esse respeito, Gorgulho (2009), diz tratar-se de um quadro que se 

configura como grandes fundos de investimentos e capital externo que apostam 

seus dólares nos grandes grupos nacionais, começando assim o processo de 

incorporação das IES. 

 

 

2.1.3 Ensino superior no Rio Grande do Norte 

 

 A Educação Superior no Rio Grande do Norte em sua extensão nasceu sob 

a necessidade de formação intelectual da elite do Estado. Conforme o Inep (2006), 

as primeiras instituições de educação superior, surgiram a partir de 1945. 

Constituíam-se por serem escolas profissionalizantes isoladas, sendo elas, resultado 

de iniciativas da sociedade civil, por pouco tempo, pois passaram a receber o apoio 

das esferas estatais (municipal, estadual e federal). 

 No decorrer dos anos, o censo da educação superior realizado em 2004, 

descreve o rápido crescimento do setor privado, com 40% das matrículas. Aumentou 

a oferta do número de vagas e diversificação nos tipos de IES. O Rio Grande do 

Norte seguiu as mesmas características do modelo de crescimento do Brasil. Em 

destaque, para as suas particularidades históricas, culturais e econômicas. 

 Dados do IBGE (2004), mostram uma taxa de 22,3% de analfabetismo na 

população com mais de 15 anos, índice maior do que o do Brasil (11,4%) e 

estatisticamente igual a da Região Nordeste (22,4%). No que se refere ao tempo de 

escolaridade da população, em 2004 17% das pessoas com dez anos ou mais eram 

sem instrução e com menos de um ano de estudo, e apenas 7,1% afirmaram ter 

mais de oito anos de estudo (IBGE, 2004). Essa fragilidade da alfabetização 

repercute no nível educacional dos candidatos às vagas do ensino superior. 

 

Apenas na década de 1940, quando houve grande expansão de 
escolas superiores e universidades no País, surgiram em Natal os 
primeiros cursos vocacionais isolados e regulares. As primeiras 
instituições criadas foram: a Escola de Serviço Social (1945); a 
Faculdade de Farmácia e Odontologia (1947); a Faculdade de Direito 
(1949); a Faculdade de Medicina (1955); a Faculdade de Filosofia 
(1955); e a Escola de Engenharia (1957). Estas, nascidas em pleno 
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Estado Novo, resultaram da iniciativa da sociedade civil, da Igreja 
Católica e de associações de classes e tinham, portanto, caráter 
laico e confessional. No entanto, eram subvencionadas pelo governo 
do Estado e, por isso, submetidas a rígido controle por parte deste. 
(INEP, 2006, p. 26). 

 

 Em 25 de junho de 1958, foi criada a Universidade do Rio Grande do Norte 

que, inicialmente sob a responsabilidade do governo estadual, reuniu diversas das 

escolas privadas existentes em Natal. Sob forte influência da elite intelectual que 

pressionou a criação de novas escolas. 

 Menos de dois anos depois de instalada oficialmente, ela foi incorporada 

pela Federação, passando a ser denominada Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). Com a oferta dos cursos Farmácia e Odontologia, Direito, 

Medicina, Filosofia e Serviço Social. Com o passar dos anos ocorreu ampliação da 

oferta da educação superior para a sociedade e desenvolvimento da região. 

 Conforme site institucional, hoje, a UFRN5 oferece 84 cursos de graduação 

presencial, 9 cursos de graduação a distância e 86 cursos de pós-graduação. Sua 

comunidade acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes (graduação e pós-

graduação), 3.146 servidores técnico-administrativos e 2 mil docentes efetivos, além 

dos professores substitutos e visitantes. 

 

TABELA 11 Instituições de educação superior por categoria administrativa no Brasil, Nordeste e Rio 
Grande do Norte 1991-2004. 

 

FONTE: MEC/Inep/Deaes 

                                                             
5 www.ufrn.br 
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 Conforme Tabela 11, houve uma evolução, compreendida entre 1991 e 

2004, na categoria privada, no Brasil (671-1.789), Nordeste (52-288) e Rio Grande 

do Norte (02-11). Para o Inep, “no início de 1990, a baixa demanda por Ensino 

Superior no estado, aliada a uma pequena parcela da população em condições de 

pagar por esta formação, parecia tornar este Estado um mercado pouco atrativo aos 

investidores em ES”. A pouca concorrência favorecia as IES privadas que 

estabeleciam suas cotas, pois era notório, mesmo que ainda um pouco tímida uma 

demanda sempre crescente em busca do ensino superior. 

 Quanto a representação a nível nacional, o Rio Grande do Norte fica muito 

distante das médias gerais. Estudos constataram que, com o passar dos anos as 

IES privadas tiveram um crescimento bem mais acentuado do que as públicas tanto 

no Brasil, como no Nordeste. 

 Nesse sentido, o painel demonstra que o crescimento do Rio Grande do 

Norte acompanha, em termos de evolução, o crescimento nacional. Não há 

divergências em relação ao processo de crescimento da educação superior, nem 

sobre a expansão, a privatização e a diversificação do ensino superior.  

 O Rio Grande do Norte apresenta um mercado ainda em evolução no que 

tange a excelência na prestação de serviços de educação superior, em virtude da 

idade desse setor ser menor do que nas demais regiões, que apresentam uma 

representatividade bem maior nos índices nacionais. 

 Em relação a oferta de cursos presenciais as IES públicas apresentam um 

cenário mais amplo, se comparado a oferta privada. Um quesito importante se 

constitui pelas Universidades públicas terem mais acesso a autorização e liberação 

de cursos devido a burocracia das Faculdades privadas, reguladas pelo MEC. 

 

 

TABELA 12 Organização Acadêmica Predominante em Número de Instituições de Educação Superior 
e de Matrículas de Graduação Presencial, por Categoria Administrativa – Brasil e Regiões 

Geográficas – 2011 
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FONTE: MEC/Inep 

 

 Conforme Tabela 12, em todo o Brasil, as regiões apresentam percentuais 

de matrículas superiores nas Faculdades, se comparado aos índices das 

Universidades. Na Região Nordeste, o índice de Faculdades representa 88% e o de 

Universidades 46,8%. 

 

TABELA 13 Cursos de graduação presenciais por categoria administrativa no Brasil, Região Nordeste 
e Rio Grande do Norte 1991-2004 

 

FONTE: MEC/Inep/Deaes 
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 O total de cursos oferecidos, conforme Tabela 23, no Rio Grande do Norte, 

corresponde a 165 na esfera pública, para 83 na esfera privada. No Nordeste a 

oferta é de 3.318. 

 No que se refere a mão de obra e demanda de empregos, as regiões 

Sudeste e Nordeste, apresentam um saldo positivo entre oferta e demanda, 

respectivamente sobram 17.868 e 135.026. Já nas regiões Norte, Centro-Oeste e 

Sul, faltam vagas. 

 A concorrência por um emprego requer um nível de qualificação acima da 

média a fim de que o profissional possa usufruir de salários maiores e possibilidades 

de empregabilidade. Para a OIT (2012), no relatório “Tendências Globais de 

Emprego para a Juventude 2012”, nas economias desenvolvidas, há uma forte 

ligação entre escolaridade e emprego. Assim sendo, as pessoas com níveis mais 

elevados de educação desfrutam de uma vantagem competitiva no mercado de 

trabalho, incluindo os níveis salariais mais elevados. 

 Nessa realidade, podemos identificar a necessidade de qualificação 

intelectual para permanência no mercado de trabalho. Diante disso é relevante 

estudar formas de promoção da educação superior, quer seja por meio das 

estratégias organizacionais, quer seja, pela participação atuante do Coordenador do 

curso na gestão inovadora dos cursos superiores. 

 

FIGURA 1 Saldo entre oferta de mão de obra e demanda de empregados qualificados e com 
experiência profissional – em 2007. 

 

FONTE: Ipea, a partir de micro dados da Pnad/IBGE 

 

 Verifica-se através de dados do Ipea, apresentados na Figura 1, que no 

Nordeste e Sudeste sobram vagas, ou seja, existe um saldo entre oferta de mão de 

obra e demanda de empregados qualificados e com experiência profissional. 



57 
 

 

TABELA 14 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam ou já concluíram o Ensino 
Superior de Graduação - 1997-2011 

 
Fonte: PNAD-IBGE 

Notas: Exclusive a população rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP em 1997. 

 

 Dados do Censo 2011, conforme Tabela 14, apresentam a Região Norte e 

Nordeste com percentuais bem parecidos quanto a faixa etária de 18 a 24 anos que 

frequentam ou já concluíram o Ensino Superior. 

 Neste caso, se faz refletir sobre a evolução de 1997 a 2011, na Região 

Nordeste, onde o número quase quadruplica, de 3,4% para 11,9%. Dessa forma, a 

região se torna atraente para novos investidores educacionais, e uma ótima 

oportunidade para desenvolvimento da população desta região que ainda não 

participa desta estimativa, mas que conforme demanda do mercado de trabalho, 

estará disponível a este serviço. 

 Para complementação da temática estudada, o capítulo que segue expõe 

informações relevantes sobre as possibilidades no desenvolvimento de um serviço 

de qualidade. Em virtude da alta concorrência entre as IES, necessário se faz 

repensar na oferta de um serviço educacional que atenda a nova demanda pela 

educação superior, englobando as diversas opções de oferta e diferentes públicos 

que procuram as faculdades, universidades e centros de ensino. 

1997 2004 2011

Brasil 7,1 12,1 17,6

Norte 3,6 6,3 11,9

Nordeste 3,4 6,4 11,9

Sudeste 9,3 15,4 20,1

Sul 9,1 17,3 22,1

Centro-Oeste 7,3 14,0 23,9

20% de menor renda 0,5 0,6 4,2

20% de maior renda 22,9 41,6 47,1

Feminino 7,9 13,9 20,5

Masculino 6,2 10,3 14,6

Brancos 11,4 18,7 25,6

Pretos 1,8 5,0 8,8

Pardos 2,2 5,6 11,0

Fonte: PNAD/IBGE

Notas: Exclusive a população rural de RO, AC, AM , RR, PA e AP em 1997.

Percentual de Pessoas de 18 a 24 anos que Frequentam ou já Concluiram o Ensino Superior de 

Graduação - 1997-2011

Renda Domiciliar Per Capita

Gênero

Cor

Ano
Universo
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2.2 MARKETING DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

 Na Era Industrial, a criação de riqueza na sociedade devia-se a capacidade 

dessa mesma sociedade de produzir bens manufaturados em fábricas que 

funcionavam eficientemente, cita Grönroos (2003). Nesse sentido, estatísticas 

oficiais sobre a importância dos serviços para a sociedade eram enormemente 

subestimadas. 

 Para o autor, a sociedade perde-se no conceito de valor de serviço devido a 

considerá-lo como algo fornecido por certa organização. O serviço ainda é visto 

como um “setor” da economia, não como uma perspectiva de como criar vantagem 

competitiva. Complementando, Kotler (1998, p. 412) define o conceito de serviço 

como sendo “Qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer a outra 

que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua 

produção pode ou não estar vinculada a um produto físico”. 

 Nessa perspectiva, o serviço se caracteriza como um procedimento de 

interações presentes não só entre empresas especializadas na prestação de 

serviço, e sim, em muitos dos processos que envolvem desde criação a produção do 

produto.  

 De acordo com Lovelock (2006) o atributo do serviço a ser oferecido aos 

clientes, baseado na vulnerabilidade, é a direção estratégica geral de serviços, pois, 

assim, a empresa alcança e mantém uma posição competitiva no mercado. A visão 

de excelência deve dimensionar o caminho que os líderes precisam manter como 

um conjunto de marcos que sinalizam o futuro e mostram o percurso a ser seguido. 

 Os serviços possuem diretrizes diversas, porém diretamente ligadas a sua 

concepção: pessoas, processos e tecnologia da informação, são fatores que se bem 

integrados e desenvolvidos sejam encarados como diferencial competitivo. As 

pessoas se caracterizam como sendo o capital intelectual, um ativo da organização 

que é capaz de traduzir o serviço para o cliente. Os processos se bem estruturados 

geram mais comodidade e sua prestação se torna mais ágil, dinâmica e que atenda 

a necessidade do cliente. 

Hoje, cada vez mais os serviços estão ligados a TI e soluções relacionadas 

a comunicação e internet, embora em alguns casos essa tecnologia permita 

alterações na necessidade de contato com o cliente. Os sistemas de informação 
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constituem como item fundamental para a qualidade que agrega cada vez mais 

valor, agilidade, comodidade e confiabilidade para a satisfação do cliente. 

 Justificando a temática do trabalho “Quais os fatores determinantes do perfil 

dos coordenadores de curso das IES pesquisadas?” Os serviços em sua essência 

são produzidos por pessoas, no caso da extensão de uma Instituição de Ensino 

Superior, tem-se o Coordenador de curso, como articulador entre professores, 

alunos, Diretores, comunidade e profissionais administrativos da IES. Falamos de 

um profissional estratégico na qualidade do processo educativo dentro da IES. 

Grönroos (2003, p. 83), faz uma referência ao expor o conteúdo da qualidade de 

serviço no cenário competitivo de IES, “Um resultado aceitável é uma necessidade 

absoluta para uma boa qualidade percebida, mas um excelente processo de serviço 

cria um diferencial competitivo distinto e sustentável”.  

 O referido autor cita que boa qualidade em serviços é pré-requisito para um 

bom atendimento e um funcionamento organizacional no nível da concorrência. 

Porém, para transportar a organização na conquista de um diferencial competitivo, 

requer um esforço além, que surpreenda tanto o cliente interno, o “prestador do 

serviço”, quanto o cliente externo, quem estará encantado com a qualidade 

percebida. Só dessa forma a organização alcançará a excelência na prestação de 

serviço, manterá seus clientes satisfeitos, conquistará o mercado, terá um maior 

retorno no investimento e, consequentemente, aumentará a sua lucratividade. 

 

 

2.2.1 Características dos serviços 

 

 Os serviços possuem diversas características importantes a serem 

consideradas para o entendimento no processo de elaboração das estratégias de 

satisfação de clientes. 

 

TABELA 15 Diferenças entre serviços e bens físicos 

BENS FÍSICOS SERVIÇOS 

Tangíveis Intangíveis 

Homogêneos Heterogêneos 

Produção e distribuição separadas do consumo 
Processos simultâneos de produção, distribuição 
e consumo 

Uma coisa Uma variedade ou processo 

Valor central produzido na fábrica Valor central produzido em interações 
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comprador-vendedor 

Clientes não participam (normalmente) no 
processo de produção 

Clientes participam da produção  

Podem ser mantidos em estoque Não podem ser mantidos em estoque 

Transferência de propriedade Não há transferência de propriedade 

FONTE: GRÖNROOS (2003, p. 30). 

 

 

 A intangibilidade do serviço faz com que o cliente procure garantia de 

evidência de qualidade. Para Kotler (1998) como os serviços não podem ser vistos, 

provados, sentidos, ouvidos antes de serem comprados, o valor dado pelo cliente 

será baseado na localização, funcionários, equipamentos, material de comunicação, 

símbolos e preço percebidos. Por essas e outras questões as empresas devem 

adaptar suas estratégias para vender o intangível acrescido de comprovações 

abstratas. 

 O serviço difere do produto, tendo como uma de suas características - a 

separabilidade, porque o produto é fabricado antes da venda, enquanto os serviços 

são produzidos após a venda e durante o consumo. Para Fitzsimmons (2005, p. 30) 

“muitas definições de serviços são encontradas, mas todas contém um tema comum 

de intangibilidade e consumo imediato”.  

 Na visão de Kotler e Andreansen (1996), estas características requerem, por 

parte das organizações, alguns cuidados específicos como: Intangibilidade, onde 

torna-se necessário acrescentar evidências físicas aos serviços de forma a reduzir a 

incerteza sentida pelo consumidor; inseparabilidade, é necessário que a 

organização, na sua totalidade, compreenda que todo o encontro com o cliente é 

“um momento de verdade”; heterogeneidade, é imprescindível: como exemplo, 

desenvolver um Programa de Formação que permita qualificar e treinar os 

funcionários que lidam diretamente com os clientes, padronizar o processo de 

prestação de serviços ou até mesmo automatizar alguns setores e desenvolver 

sistemas de sugestões para avaliação da melhoria contínua, bem como de 

reclamações que permitam conhecer a satisfação dos clientes; perecibilidade, torna-

se fundamental programar estratégias que possibilitem contrabalançar a procura e a 

oferta dos serviços. 

 É importante para uma organização, com foco na oferta de um serviço de 

qualidade, entender essas características para assim focar suas ações estratégicas, 
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uma vez que o serviço de excelência colabora com a manutenção de vantagem 

competitiva sustentável, orientando as ações para o consumidor. 

 

 

2.2.2 Momento ou hora da verdade nos serviços 

 

 O momento da verdade justifica ao cliente como o serviço poderá ser 

confiável ou não. Para Grönroos (2003, p. 96), a hora da verdade significa “que esta 

é a hora e o lugar de quando e onde o prestador de serviços tem a oportunidade de 

demonstrar ao cliente a qualidade de seus serviços”. Significa um verdadeiro 

momento de oportunidade, onde o contato que o cliente tem com qualquer aspecto 

da organização, forma sua opinião sobre a qualidade ou não conformidade do 

serviço. 

 A sequência dos momentos da verdade forma o ciclo de serviço, percurso 

onde o cliente tem conhecimento e percepção da oferta que poderá ser positiva ou 

negativa de acordo com o posicionamento diante do atendimento prestado. O Ciclo 

do serviço constitui-se pela reunião sequenciada de todos os momentos da verdade 

vivenciados por um cliente na empresa, é como uma corrente que cada momento da 

verdade funciona como um elo. Portanto, um momento da verdade negativo 

compromete todo o ciclo. 

 

2.2.3 Qualidade em serviço 

 

A qualidade dos serviços está na relação entre organização e cliente 

ocorrida nos diversos contatos do ciclo do serviço. Isso torna o serviço mais 

“tangível”, do ponto de vista da percepção da qualidade sentida. 

De acordo com Grönroos (2003) o interesse em entender a qualidade em 

serviços surgiu no final da década de 1970, com o conceito de “qualidade percebida 

de serviço”, desenvolvido pelo mesmo para medir as experiências do processo de 

serviço e se seus resultados atendem as expectativas dos clientes. Dessa forma, 

avaliar como os clientes percebem as qualidades das características dos serviços. A 

qualidade no serviço é subjetiva, pois compreende a percepção individual do cliente 

quando ele recebe o serviço prestado. 
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Segundo Grönroos (2003), o processo de percepção da qualidade é um 

tanto complexo, pois envolve aspectos subjetivos do indivíduo. Uma boa qualidade 

percebida é obtida quando a qualidade experimentada atende às expectativas do 

cliente, isto é, a qualidade esperada. Em outras palavras, pode-se dizer que o 

consumidor compara aquilo que deseja (expectativa) com aquilo que obtêm 

(experiência). Aplicando essa teoria ao serviço de atendimento prestado por uma 

IES o aluno traz em si uma expectativa elevada por se tratar de uma escolha que vai 

repercutir como positiva ou não para toda a sua vida. Neste caso, uma escolha 

errada pode acarretar em uma série de desencontros, bem como uma experiência 

negativa pode fazer com que ele nunca mais volte a procurar a IES. E como hoje se 

fala muito de educação continuada, a IES que não se preocupa em manter o aluno 

satisfeito na graduação, perderá oportunidade de tê-lo na pós-graduação. 

Estudo divulgado por Porto e Régnier (2003), resumido na Tabela 16, 

apresentou os seguintes cenários para a educação superior nos próximos vinte 

anos. 

 

 

TABELA 16 Cenários para a educação superior – 2003/2025 

TENDENCIA CARACTERÍSTICA 

1. Mudança nas 
características do 
Ensino Superior, por 
meio da Introdução de 
novos elementos 
 

- Quebra do monopólio geográfico 
- Mudança do modelo organizacional: o sistema federado de 
faculdades e universidades dá lugar a uma indústria do 
conhecimento, operando em mercado global e não regulamentado 
- universidades amplas, fortes e verticalmente integradas 
- dão lugar a instituições mais especializadas, centradas no aluno, e 
não no professor 

2. Mudança na 
estrutura do Setor de 
Educação Superior 

- Universidades corporativas 
- Empresas instrucionais que prestam serviços às universidades 
- Entidades de intermediação que fazem a ligação dos provedores 
com o aluno, para financiamento, certificação do conhecimento 
adquirido, busca de emprego, etc. 
- Organizações não tradicionais ingressando no mercado de 
educação superior: empresas de telecomunicações, informação, 
entretenimento, ONG e terceiro setor. 

3. Mudança nas 
relações da 
universidade com a 
sociedade 

- A Universidade desempenha novos papéis na sociedade: (saúde, 
assistência social, desenvolvimento econômico, entretenimento, etc. 
- A Universidade ficará mais visível, vulnerável e sujeita a controles 
externos. 

4. Mudança na 
natureza da prestação 
de serviços 
acadêmicos 

- Educação continuada 
- Aprendizagem assíncrona 
- Diversificação dos serviços em função da diferenciação dos 
públicos, necessidades e objetivos (customização) 

5. Mudança no modo 
de execução das 
atividades acadêmicas 

- Modelo de produção com características da indústria de 
entretenimento: menos artesanal, mais massiva 
- Novas tecnologias retiram o professor da sala de aula para assumir 
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funções de gerador e gestor de novos experimentos de 
aprendizagem, como consultor e orientador do aluno 
- Convergência digital cria uma nova “biblioteca”: muda a 
preservação, divulgação e acessibilidade do conhecimento 
- Novos modelos de extensão universitária exigirão aplicação mais 
imediata de um alto volume de conhecimento 

FONTE: Adaptado de Porto e Régnier (2003). 

 

 

Através dos dados citados pelo autor é possível entender que o mercado de 

ensino superior demanda mudanças substanciais no tradicional modelo de 

atendimento aos alunos, privilegiando a ampliação do seu vínculo com a IES, para 

além de um curso de graduação. 

Nesse contexto, destacamos que a vantagem competitiva de uma IES 

depende da qualidade e do valor dos serviços que oferece. Deste modo, é 

necessário entregar um serviço de educação superior às expectativas dos usuários, 

para que a IES fortaleça sua posição competitiva, garantindo, também, a satisfação 

do aluno e do possível aluno que buscará por aquele serviço. 

 Diante disso, para ser bem sucedida na oferta de serviço, uma instituição 

educacional deve lidar eficazmente com seus públicos e gerar alto nível de 

satisfação. Estes públicos tornam-se os melhores divulgadores da instituição. Sua 

satisfação e a comunicação boca a boca favoráveis atingem outros, tornando fácil 

atrair e atender maior número de pessoas, como cita Neves e Ramos (2008). 

Geralmente é muito difícil a organização conquistar a aceitação de todos os 

seus colaboradores e do mercado onde está presente. Existe sempre alguém a não 

acreditar na política da organização por não concordar com o seu perfil de trabalho. 

Cerqueira (1999) considera que existem dois tipos de colaboradores, em relação à 

aceitação dos valores e política da empresa onde trabalham. No primeiro, o 

indivíduo concorda externamente, por interesse ou conveniência, mas não faz parte 

de seu sistema de valores a visão do gestor e da empresa. O autor chama esse 

comportamento de envolvimento. O envolvimento é um aspecto negativo para as 

organizações, pois o funcionário não se interessa em melhorar seu trabalho, não se 

importa com a qualidade e não está integrado ao ambiente interno de onde trabalha. 

 Por outro lado, existe o segundo tipo de funcionário, o comprometido, que 

concorda com a filosofia da empresa internamente e colabora para que haja o 

desenvolvimento da qualidade e se sente motivado para investir seu tempo e 

trabalho na organização.  
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Em decorrência do exposto sobre as pessoas que compõem uma 

organização, se faz necessário entender que para conquistar o comprometimento do 

colaborador a empresa deve adotar uma política clara, transparente, sempre 

ouvindo o que os seus colaboradores têm a dizer e mantendo um relacionamento de 

confiança. Desenvolver um sistema de valores que possa facilitar o 

comprometimento das pessoas com aquilo que deve ser feito e uma cultura de 

serviços voltada a qualidade e praticada por todos os colaboradores da Instituição. É 

importante considerar que as organizações devem ter a consciência de que pessoas 

empenhadas só existem em organizações comprometidas. Heskett enfatiza: 

 

Pegue qualquer jornal de comércio, revista sobre gestão ou mesmo 

periódico acadêmico que dedique espaço aos serviços e chegará 

rapidamente à conclusão de que a qualidade dos serviços é o 

segredo do sucesso. Com enorme frequência, ela é definida 

exclusivamente em termos de fatores que contribuem para a 

qualidade do processo: confiabilidade, pontualidade, a autoridade e 

empatia (identificação com o cliente) com que o serviço é prestado, 

além da medida em que se criam provas tangíveis de que foi 

prestado um serviço. (HESKETT, 2002, p. 7) 

 

 

Ter colaboradores comprometidos com suas funções e motivados é 

fundamental para poder atender os clientes com qualidade no domínio das 

informações institucionais, das técnicas de atendimento e postura profissional para 

que o aluno perceba que a instituição é comprometida com a excelência.  

 

Nas instituições educacionais, Dughaic especifica que,  

 

Com o amadurecimento e com a mudança de cenário desse setor, a 

preocupação com o aluno e com sua satisfação passou a dominar as 

estratégias das instituições, que começaram a buscar novas formas 

de relacionamento com os públicos de interesse, visando a 

estabelecer relações mais duradouras e vínculos mais profundos. 

Com isso, o gerenciamento eficaz do relacionamento das instituições 

de ensino com seus públicos será um dos principais fatores de 

diferenciação nos próximos anos no setor educacional. (DUGHAIC, 

2005, p. 118) 
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Diante do exposto, é necessário compreender e encantar primeiramente o 

público interno para que ele trabalhe satisfeito. Esse fato, contribui integralmente 

para uma boa imagem da empresa no mercado. Isto repercute principalmente nas 

organizações de serviços, onde os funcionários são a sua interface, e a competência 

e o comportamento de quem presta atendimento são analisados detalhadamente. 

Grönroos (2003) enfatiza bem esse conceito quando diz que se uma organização 

não desenvolve bons relacionamentos internos, os relacionamentos externos não se 

desenvolverão com êxito e que, gerenciar funcionários, em todos os níveis, é um 

verdadeiro teste de liderança de uma organização.  

Para as IES adotarem estratégias de atendimento e retenção de alunos é 

fundamental que se conheça o processo pelo qual seu cliente passa durante o ciclo 

do serviço e saber como ele avalia o desempenho dos serviços prestados nos 

diversos estágios. É a afirmação de que, a cada nova era, a orientação para a 

satisfação das necessidades dos clientes passa cada vez mais a ocupar um lugar de 

relevância nas estratégias institucionais. 

 

 

2.2.4 Determinantes da qualidade em serviços 

 

A qualidade dos serviços está na relação entre organização e cliente 

ocorrida nos diversos contatos do ciclo do serviço. Isso torna o serviço mais 

“tangível”, do ponto de vista da percepção da qualidade sentida. 

De acordo com Grönroos (2003) o interesse em entender a qualidade em 

serviços surgiu no final da década de 1970, com o conceito de “qualidade percebida 

de serviço”, desenvolvido pelo mesmo para medir as experiências do processo de 

serviço e se seus resultados atendem as expectativas dos clientes. 

O planejamento de estratégias deve estar condizente com as necessidades 

dos clientes para que a organização defina claramente quais são os fatores que 

mais influenciam na percepção de qualidade que o cliente tem em sua avaliação do 

serviço. Essa avaliação de serviço se torna bem mais difícil, pela característica 

intangível que o serviço apresenta. 

Segue na Tabela 17 as características determinantes da qualidade em 

serviços citadas por Parasuraman (1985). 
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TABELA 17 Determinantes da Qualidade em serviços 

DETERMINANTES CONCEITO 

Confiabilidade 

Abrange consistência de desempenho e confiabilidade. Também significa que a 
empresa honra seus compromissos. Especificamente envolve: precisão nas contas, 
manutenção dos registros de forma correta e realização do serviço no tempo 
designado. 

Presteza 
Refere-se ao desejo e presteza que os empregados têm em prover os serviços. 
Envolve rapidez nos serviços, por exemplo: postar um recibo ou contatar um cliente 
rapidamente, ou realizar rapidamente um serviço. 

Competência 

Significa possuir as habilidades necessárias e conhecimento para realizar o serviço, 
envolvendo: conhecimento e habilidade do pessoal de atendimento, conhecimento e 
habilidade do pessoal de apoio operacional, capacidade de pesquisa da 
organização. 

Acessibilidade 
Refere-se a proximidade e a facilidade de contato, Significando que: o serviço pode 
ser acessível por telefone, o tempo de espera para receber o serviço não é muito 
extenso, tem um horário de funcionamento e localização conveniente. 

Cortesia 

Abrange educação, respeito, consideração e amabilidade do pessoal de 
atendimento. 
Compreende também consideração com a propriedade do cliente (por exemplo: não 
usar sapatos sujos no carpete). 

Comunicação 

Significa manter os clientes informados em linguagem que sejam capazes de 
compreender. 
Pode significar que a companhia deve ajustar sua linguagem para diferentes 
consumidores, aumentando o nível e sofisticação para os mais bem educados e 
conversando de maneira simples e direta com os mais simples. Também 
compreende: proporcionar explicação do serviço, preços, descontos e garantir ao 
consumidor que um eventual problema será resolvido. 

Credibilidade 

Considera a honestidade e implica em que a empresa esteja comprometida em 
atender aos interesses e objetivos dos clientes, abrange: nome e reputação da 
empresa, características pessoais dos atendentes e nível de interação com os 
clientes durante a venda. 

Segurança 
Ausência de perigo, risco ou dúvidas, abrangendo: segurança física, financeira e 
confidencialidade. 

Compreensão e 
Conhecimento do 
cliente 

Significa esforçar-se para compreender as necessidades dos clientes, envolvendo: 
aprendizado sobre os requisitos específicos do cliente, proporcionar atenção 
individualizada, reconhecer clientes constantes e preferenciais. 

Aspectos 
Tangíveis 

Significa a inclusão e demonstração de evidências físicas ao serviço, tais como 
instalações, aparência do pessoal, ferramentas e equipamentos utilizados no serviço, 
representação física do serviço, tais como um cartão de crédito plástico, ou uma 
prestação de contas, além de outros clientes presentes nas instalações. 

Fonte: PARASURAMAN et al.,1985. 

 

A interdependência desses fatores deve ser enfatizada prioritariamente 

baseando-se na expectativa dos clientes. Grönroos (2003) exemplifica que certos 

serviços são mais industrializados e fundamentados em transação como, por 

exemplo, fast-food e balcões de check in de empresas aéreas. Outros mais 

adaptados a ocasião, com isso apresentam mais oportunidade de customização 

mediante sensibilidade situacional. 

 Para Albrecht (1992) deve ser definida a qualidade do serviço prestado em 

cada hora da verdade que o cliente experimenta, através da identificação de fatores 

que ele considere fundamentais para a boa qualidade do serviço recebido. 
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2.2.5 Marketing de serviço 

 

 O marketing de serviço desenvolve uma influência limitada na compra do 

serviço, diferentemente da compra do produto. Marketing de serviços segundo 

Lovelock: 

 

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. 

Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o 

desempenho é essencialmente intangível e normalmente não resulta 

em propriedade de nenhum dos fatores de produção. (LOVELOCK, 

2001, p.5) 

 

 

 A intangibilidade dos serviços os torna mais difíceis de serem imaginados, 

experimentados e isso eleva a percepção de risco para o cliente. A função do 

marketing de serviço, entre outras, é transformar o intangível em algo palpável. 

Para Berry e Parasuraman (1992), a singularidade dos serviços faz com que a 

natureza e os papéis do marketing de serviços e do marketing de bens sejam 

diferentes, bem como as relações e influências do Marketing pré-venda e pós-venda. 

Isso traz interferência na fidelidade dos clientes, conforme o exposto. 

 

Os serviços são dominados pelas qualidades de experiência, 

atributos que, significativamente, só podem ser avaliados depois da 

compra e durante o consumo – produção. Nos serviços, tanto o 

marketing pós-venda, pela orquestração de uma experiência 

satisfatória para os clientes durante a produção, quanto às 

comunicações boca-a-boca (que substituem ou suplementam a 

experiência direta) têm importantes efeitos na conquista da lealdade 

dos clientes. (BERRY; PARASURAMAN, 1992, p. 20). 

 

 

 Diferenças que ocorrem porque, em geral, os produtos são criados e 

produzidos antes da venda, enquanto os serviços devem ser vendidos antes de 

serem produzidos e com uma série de subjetividade e heterogeneidade.

 Grönroos (2003, p.178), considera a dupla função do marketing de serviços. 

A função tradicional, desenvolvida por especialistas, e a função interativa, que 

resulta das influências mútuas entre cliente-funcionário e se espalha por toda a 

organização. Estas interações são implicações de marketing que devem ser 



68 
 

gerenciadas porque impactam no comportamento futuro dos clientes, fazendo da 

função interativa uma importante tarefa do marketing de serviços. 

A necessidade de ações de marketing de serviço por parte das IES cresce a 

cada ano. Com o aumento da demanda, o mercado estabilizou-se e começam a 

sobrar vagas nas IES particulares, paralelo a isso a concorrência cresce e não para 

de surgir novas instituições. As IES, portanto devem entender que precisam oferecer 

aos clientes uma grande variedade de serviços adicionais ao serviço central. Esta é 

uma situação normal na competição moderna Grönroos (2003). 

Os serviços são compreendidos como processos experimentados de forma 

mais ou menos subjetiva, nos quais as atividades de produção e consumo ocorrem 

ao mesmo tempo. Nesses processos ocorrem interações que incluem uma série de 

momentos entre o cliente e o fornecedor do serviço, neste caso as IES.  

O que ocorre nessas interações causará um impacto crítico sobre o serviço 

percebido Grönroos (2003). A educação universitária insere-se no contexto de uma 

instituição prestadora de serviços, isto é, de serviços educação responsáveis pela 

formação de nível superior. 

Nessa ordem oferece serviços secundários que abrangem todo o universo 

do ensino universitário a citar Biblioteca, laboratório, Central de Estágios, Atividades 

de extensão para atendimento a comunidade, canais de atendimento ao aluno 

(Central do Aluno, Call Center, Recepção, Coordenação e outros). Sendo estes, não 

somente restritos a aceitar matrícula e receber mensalidades ou oferecer 

determinado curso.  

Fatores indispensáveis para que o conceito de “produto educacional” 

assuma uma posição estratégica, envolvendo uma série de vantagens que a 

instituição pode oferecer ao aluno. Com vistas a assegurar a sua permanência lá, 

durante todo o período do curso, proporcionando-lhe um real aprendizado e 

condições para conquista de uma posição competitiva e de destaque no mercado. 

No Marketing de Serviço Educacional, é necessário planejamento, 

especialmente ações continuadas, tanto no que se refere a captação de alunos, 

quanto a retenção/relacionamento. Não se pode restringir ao recrutamento de alunos 

às vésperas dos vestibulares, como também não se pode convencer um aluno a 

efetivar a matricula em uma Instituição de Ensino, apenas com uma boa propaganda 

da instituição.  
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Marketing é de crescente interesse para as instituições educacionais que 

enfrentam declínio de matrículas, custos ascendentes e futuro incerto. Marketing é 

uma função gerencial que oferece estrutura e ferramentas para que as instituições 

de ensino possam ser mais bem sucedidas em atrair e atender seus públicos Kotler 

e Fox, (1994). 

 O marketing, portanto, torna-se cada vez mais presente no dia a dia das 

organizações, diante dos diversos setores e estratégias de captação e de retenção 

de alunos. Além da estrutura do serviço ser destaque para atendimento às 

necessidades do ensino, onde promove-se esse fortalecimento através das pessoas 

que no ambiente organizacional desenvolvem a inovação e ousadia em suas ações, 

sem os quais de forma harmônica e eficiente os objetivos das IES não se 

concretizam. 

 Neste sentido, segue o próximo capítulo produzido como uma referência às 

características ao perfil deste profissional onde serão abordados os principais 

aspectos do empreendedor, como profissional condutor de estratégias bem 

sucedidas e vistas por todo o mundo como perfil em destaque para o século XXI. 

 

2.3 PERFIL EMPREENDEDOR 

 

 A evolução do empreendedorismo ganha destaque no século XXI por ter 

forte participação na economia dos países. Conforme o Global Entrepreneurship 

Monitor – GEM, órgão criado pelos EUA e Inglaterra, que mede e acompanha a 

atividade empreendedora dos países, bem como sua relação com o crescimento 

econômico dos mesmos. 

 Para entendimento como essa influência surgiu, necessário se faz conhecer 

um pouco a respeito da evolução das teorias administrativas, conforme Quadro 2. 
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QUADRO 2 Evolução histórica das teorias administrativas (adaptado de Escrivão Filho, 1995). 

 

Fonte: DORNELAS (2012, P.9) 

 

 

 Considerando a ilustração, a transferência de foco nas tarefas para o estudo 

do desenvolvimento das pessoas e suas relações, demostra que o papel do 

empreendedor é chave para o entendimento do contexto da evolução tecnológica e 

econômica. Dornelas (2012) levanta a discursão fundamentando a intensificação do 

ensino do empreendedorismo em paralelo com a sofisticação da economia e dos 

meios de produção e serviços. 

 Para o referido autor, hoje existe a necessidade de formalizar os 

conhecimentos que eram apenas obtidos empiricamente, no passado. E que a 

ênfase no empreendedorismo surge como consequência das mudanças 

tecnológicas e, sua rapidez, não é apenas um modismo. A competição na economia 

força os novos empresários a adotarem paradigmas diferentes. 

 Nesse contexto, na década de 90, o movimento do empreendedorismo 

ganhou força. Para Dornelas (2012), no Brasil, a criação de entidades como o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Softex 

(Sociedade Brasileira para Exportação de Software), em conjunto com programas de 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Observação:                                                                  

Movimento: refere-se ao movimento que 

predominou no período.                                            

Foco: refere-se aos conceios administrativos 

predominantes.

Não se tem um movimento 

predominante, mas há cada vez 

mais o foco no papel do 

empreendedor como gerador de 

riqueza para a sociedade.

Movimento de racinalização do 

trabalho: foco na gerência 

administrativa.

Movimento das relações humanas: 

foco nos processos.

Movimento do 

funcionalismo 

estrutural: foco na 

gerência por objetivos.

Movimento dos 

sistemas abertos: foco 

no planejamento 

estratégico.

Movimento das contigências 

ambientais: foco na 

competitividade.



71 
 

incubadoras e universidades, promoveram o despertar na sociedade brasileira a 

respeito do objeto. 

 O GEM, que estuda o empreendedorismo, é considerado como a mais 

abrangente pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, iniciado com 10 países 

parceiros, sendo executado no Brasil desde o ano 2000, pelo IBPQ (Instituto 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade). Atualmente, integra o programa, mais de 

80 países através da parceria com a London Business School, da Inglaterra, e o 

Babson College, dos Estados Unidos. O objetivo é medir a atividade empreendedora 

e relacionar sua participação no crescimento econômico dos países. 

 

 

O programa da pesquisa GEM, baseada em avaliações sobre o nível 
de atividade empreendedora nacional para todos os países 
participantes, envolve uma exploração do papel do 
empreendedorismo no crescimento econômico nacional e revela a 
riqueza das características associadas com a atividade 
empreendedora. A pesquisa pode ser considerada única, pois 
enquanto a maioria dos dados sobre empreendedorismo mede novas 
e pequenas empresas, o GEM estuda, em nível detalhado, o 
comportamento dos indivíduos com respeito à criação e 
gerenciamento de novos negócios. Os dados e informações gerados 
pela pesquisa enriquecem sobremaneira o conhecimento sobre a 
atividade empreendedora, além do que é encontrado nos dados 
oficiais dos países (GEM, 2012, p. 10). 

 

 

 A cerca dos aspectos relacionados quanto a limitação do empreendedorismo 

foi citado com maior média os esforços dos agentes públicos, seguido do nível de 

educação empreendedora no ensino fundamental e médio e políticas 

governamentais. No que tange aos atores favoráveis ao crescimento do 

empreendedorismo, verifica-se com maiores médias: a percepção de oportunidades 

e valorização e inovação sob o ponto de vista dos clientes. 

 No relatório executivo do GEM, referente ao ano de 2012, através do 

instrumento de pesquisa, onde mediu questões relacionadas às condições de 

empreender no Brasil, quanto aos aspectos favoráveis e limitantes, obteve-se o 

seguinte resultado (Tabela 18). 
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TABELA 18 Avaliação dos especialistas sobre as condições que afetam o empreendedorismo: 
médias¹ das respostas dos tópicos – Brasil² e regiões³ - 2012 

 

FONTE: GEM (2012, p. 10) 

 

 

 Para Timmons (2010) o planejamento deve basear uma tríade fundamental 

para lidar com o ambiente do negócio, onde constitui-se de uma ferramenta com a 

qual sua equipe avalia oportunidades, identifica e aloca os recursos necessários, 

planeja as ações a serem tomadas, implementa e gerencia. Por essas questões o 

perfil diferenciado engloba habilidades capazes de suportar e avançar diante da 

diversidade de pressões. 

 A prática do empreendedorismo é tema que se desenvolve em forma 

crescente de estudos nas diversas áreas, principalmente por destacar o perfil do 

profissional empreendedor como diferenciador. 

 

Por trás dessas invenções, existem pessoas ou equipes de pessoas 
com características especiais que são visionárias, questionam, 
arriscam, querem algo diferente, fazem acontecer e empreendem. Os 
empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem 
motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam 
em ser mais um na multidão e querem ser reconhecidas e 
admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado. Uma 
vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, seu 
comportamento e o próprio processo empreendedor devem ser 
estudados e entendidos. (DORNELAS, 2012, p. 7) 
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 O processo empreendedor, portanto, sofre influências de várias diretrizes, 

como mostra a Figura 2. 

 

FIGURA 2 Fatores que influenciam no processo empreendedor (adaptado de Moore, 1986) 

 

Fonte: DORNELAS (2012, P.31) 

 

 

 No mundo dos negócios, onde os cenários mudam rapidamente, o perfil 

empreendedor ganhar destaque por desenvolver, dentre habilidades essenciais às 

organizações inovadoras, a capacidade se adaptar velozmente às mudanças, 

através de atitudes proativas que dão sustentabilidade de previsão de cenários 

futuros. Continuando a citar referências sobre as características desse profissional 

Filion (1991) acrescenta a criatividade, marcada pela capacidade de estabelecer e 

atingir objetivos e que mantém um alto nível de consciência do ambiente em que 

vive usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que 

continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar 

decisões moderadamente. Destaca-se pela incessante busca do conhecimento, pois 

acredita que seja este o combustível para sempre inovar. 

 

Nos últimos anos em diversos países surgiram modelos e 
experiências que relatam a aplicação de programas promotores do 
empreendedorismo. Partindo-se do pressuposto de que o 
empreendedorismo e as competências a ele inerentes não são algo 
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exclusivamente intrínseco ao ser humano, mas que podem ser 
aprendidas e influenciadas pelo ambiente e estímulos externos, que 
vão desde os círculos mais restritos da família e amigos até às 
instituições onde os indivíduos se inserem, e mesmo ao contexto 
nacional e regional do campo de actuação de cada um. (COSTA, 
2012, p.108) 

 

 

 As habilidades do empreendedor, conforme Dornelas (2012) compreendem 

três aspectos, nas áreas: técnicas, onde identifica-se quesitos como saber escrever, 

saber ouvir, captar informações, organizado, trabalhar em equipe, liderar, know-how 

técnico na sua área e bom orador. Habilidades Pessoais compreendidas como 

capacidade de assumir riscos, disciplinado, inovador, líder visionário, persistente, ser 

orientado a mudanças. Por fim, Habilidades Gerenciais onde incluem as áreas 

envolvidas na criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa: 

marketing, administração, finanças, operacional, produção, tomada de decisão, 

visão sistêmica e ser um bom negociador. 

 Corroborando com Dornelas, Oliveira (2010) acrescenta habilidades de: 

 

Forças que podem impulsionar as empresas, a citar criatividade e 
inovação, vantagem tecnológica, o processos bem sintonizados e a 
geração otimizada de valor, a obsessão com a qualidade, 
principalmente dos processos, das informações e do decisor, a 
cultura organizacional baseada em melhoria contínua e aprendizado, 
bem como trabalho em equipes multidisciplinares. (OLIVEIRA, 2010, 
p. 117) 

 

 

 Ainda determinando as características empreendedoras, a Tabela 19 criada 

por Dornelas (2012), resume o significado de cada habilidade, destacada 

anteriormente. Essas características descritas mostram evidências que o perfil desse 

profissional é distinto, por isso é tão estudado, pois proporciona diferencial 

competitivo as empresas que lideram. 

TABELA 19 Características dos empreendedores de sucesso 

Visionários 
Visão de como será o futuro para o seu negócio e sua vida, e o 
mais importante: eles têm habilidade de implementar seus sonhos. 

Sabem tomar decisões 
Sabem tomar decisões corretas, na hora certa, principalmente nos 
momentos de adversidade. 

Fazem a diferença 

Transformam algo de difícil definição, uma ideia abstrata, em algo 
concreto, que funciona, transformando o que é possível em 
realidade (Kao, 1989; Kets de Vries, 1997). Sabem agregar valor 
aos serviços e produtos que colocam no mercado. 

Exploram ao máximo as Para os empreendedores as boas ideias são geradas daquilo que 
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oportunidades todos conseguem ver, e transformá-las em oportunidade, por meio 
de dados e informação. Sabem que as chances melhoram quando 
seu conhecimento aumenta. 

Determinados e dinâmicos 
Eles implementam suas ações em total comprometimento, com 
uma vontade ímpar de “fazer acontecer”. 

Dedicados São incansáveis e loucos pelo trabalho. 

Otimistas e apaixonados 
Amam o trabalho. O otimismo faz com que sempre enxerguem o 
sucesso, em vez de imaginar o fracasso. 

Independentes e constroem 
o próprio destino 

Eles querem estar à frente das mudanças e ser donos do próprio 
destino. Querem criar algo novo e determinar os próprios passos. 

Ficam ricos 
Eles acreditam que o dinheiro é consequência do sucesso dos 
negócios 

Líderes e formadores de 
equipes 

Têm senso de liderança incomum. São respeitados e adorados 
pelos seus funcionários. 

Possuem Network 
Sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no 
ambiente externo da empresa. 

Organizados 
Sabem obter e alocar os recursos materiais, humanos, 
tecnológicos e financeiros, de forma racional. 

Planejam Planejam cada passo de seu negócio 

Conhecimento 
São sedentos pelo saber e aprendem continuamente, pois sabem 
que quanto maior o domínio do negócio, maior será o êxito. 

Assumem riscos 
Sabe assumir riscos calculados e sabe gerenciar o risco, avaliando 
as reais chances de sucesso. 

Criam valor para a 
sociedade 

Utilizam seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, 
com geração de empregos, dinamizando a economia e inovando, 
sempre usando a criatividade em busca de soluções para melhorar 
a vida das pessoas. 

FONTE: Adaptado (DORNELAS, p. 24, 2012) 

 

 Para obtenção de uma visão globalizada, internacionalizada desse perfil, 

Peiris et al. (2012) elaboraram, através de um estudo das principais publicações 

norte-americanas relacionadas ao tema, resumidas na Tabela 19, as fundamentais 

competências empreendedoras. 

 

 
TABELA 20 Competências Empreendedoras/recursos que afetam a internacionalização 

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS FREQUÊNCIA 

Foco / Visão /Intenção global 22 

Capacidade de rede / Conhecimento 20 

Conhecimento Técnico 13 

Compromisso 13 

Habilidades / Competências 13 

Criatividade e Inovação 13 

Tomada de risco 12 

Atitude 10 

Aprendizagem experiencial 10 

Pro atividade 10 

Conhecimento Prático 8 

Educação 7 

Capacidade de identificar oportunidades 7 
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Auto-confiança e auto-eficácia 5 

Persistência e perseverança 4 

Fonte: Tradução - Peiris et al. (p.294, 2012). 

 

 

 Sendo listados, em ordem decrescente: Foco, visão, intenção global, 

Capacidade de rede, conhecimento, Conhecimento técnico, Compromisso, 

Habilidades, competências, Criatividade e inovação, Tomada de risco, Atitude, 

aprendizagem experiencial, pró-atividade, Conhecimento experiencial, educação. A 

citar também, a educação como importante para o sucesso. 

 Dornelas (2012) considera que o momento atual, nada mais é do que a 

representação da era do empreendedorismo, pois são os empreendedores que 

estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, 

globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de 

trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a 

sociedade.  

Para Penã (2012) a inovação é uma força que vem do empreendedorismo e 

de sua aplicação. Entender essas habilidades e os seus respectivos conceitos 

favorece o embasamento do capítulo a seguir, que retrata o objeto desta pesquisa. 

 

 

2.4 COORDENADOR DE CURSO E O EMPREENDEDOR 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 1996), 

aprovada após a Reforma de 1968, atribuiu a coordenação de cursos a 

responsabilidade pela direção e qualidade dos cursos superiores. Cita Colombo 

 

A coordenadoria de curso passou a ser, assim, uma exigência do 
MEC na estrutura organizacional de todos os tipos de IES. Ao 
coordenador de curso cabe gerenciar essa unidade em todos os 
aspectos acadêmicos e administrativos, cabendo-lhe principalmente, 
segundo exigências do MEC, a direção de dois órgãos colegiados, 
também obrigatórios em cada curso: o colegiado do curso e o núcleo 
docente estruturante (NDE). (COLOMBO, 2010, p.29). 
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 Ainda em complementação existem atividades caracterizadas pelo 

atendimento aos discentes e docentes, transparência e liderança no exercício das 

funções, acessibilidade a informações, conhecimento e comprometimento com o 

projeto pedagógico do curso (PPC). Para o MEC, as funções dos Coordenadores 

devem incluir: o compromisso com a gestão acadêmica através das práticas 

pedagógicas, PPC, melhoria contínua do curso; formação e experiência 

desenvolvendo competências na gestão acadêmica, com titulação coerente com a 

atuação; formação acadêmica e profissional, com competência acadêmica e 

pedagógica, bem como experiência fora da academia; dedicação à administração 

acadêmica que atenda a quantidade de alunos, professores e compromissos 

institucionais; articulação e implantação das políticas de gestão institucional, através 

dos objetivos e metas do PPC, PDI e PPI e participação dos órgãos do NDE e 

colegiado. 

 Conforme a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES) 

 

Neste sentido, os diferentes órgãos, que compõem a instituição, 
devem ser, não só porta vozes dos dirigentes, dos professores, dos 
alunos e dos funcionários, como também devem fortalecer os laços 
entre essas instâncias, independentemente das diferenças 
ideológicas que, por certo, explicitar-se-ão com o desenvolvimento 
do projeto pedagógico dos cursos (ABMES, 2011, p. 15). 

 

 

 Tão essencial quanto adotar políticas de gestão administrativa, o modelo de 

ensino requer uma visão gerencial, pedagógica e empreendedora, como forma de 

promoção dos Projetos Pedagógicos dos cursos, consequentemente, melhoria 

qualitativa dos cursos. Autonomia na função, eficácia na tomada de decisão, visão 

holística, gestor do conhecimento, postura empreendedora na promoção do 

desenvolvimento sustentável da Instituição. 

 É necessário que o coordenador entenda as reais necessidades dos seus 

alunos e seja ávido por promover mudanças, posto que a globalização e a 

concorrência acirrada demandam que as instituições sejam agentes provedores de 

sustentabilidade. De forma que haja alinhamento entre o ensino e os interesses 

profissionais mais prementes dos alunos. Neste novo cenário, reorganizar a 

plataforma de ensino se torna um desafio para a educação do futuro. 
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 Em sintonia com a necessidade dessa reformulação, Morin, cita: 

 

Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e 
conhecer os problemas do mundo é necessário à reforma do 
pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática e, não, 
programática: é a questão fundamental da educação, já que se refere 
à nossa aptidão para organizar o conhecimento. A esse problema 
universal confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação 
cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os 
saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as 
realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 
transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários 

(MORIN, 2000, p.36). 
 

 

 Bordelon et.al. (2012) consideram que o papel desempenado pelos 

professores na criação de um ambiente de sala de aula, bem como a forma de 

perceber esse ambiente escolar é fundamental para que o senso de eficácia seja 

aplicado no desenvolvimento dos alunos. Envolver os alunos que apresentam 

desafios na gestão em sala de aula, coloca uma pressão sobre professores já 

exigindo responsabilidades profissionais e desenvolver senso de auto-eficácia. 

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem é um desafio 

institucional liderado pelos Diretores, Coordenadores de curso e Docentes, onde 

estes últimos trabalham dia a dia em face aos alunos na descoberta do saber. 

 Para Kin Robinson, citado anteriormente sobre a necessidade de inovação, 

a educação necessita de uma revolução, pois uma das razões é que o mundo já se 

encontra em estado de revolução, pois vem mudando rápida e profundamente. Os 

desafios que as crianças e jovens enfrentarão não têm precedentes, seja na área de 

energia, nas questões culturais, nos alimentos - temos epidemias de inanição e 

obesidade ao mesmo tempo. Há uma gigantesca e dificílima agenda para a 

humanidade enfrentar no futuro próximo. 

 É necessário que o coordenador entenda as diretrizes que perfazem a 

gestão do curso através de uma visão sistêmica, elencando e harmonizando entre si 

os componentes provedores dos melhores resultados. É ser agente de transmissão 

do aprendizado institucional capaz de organizar de maneira inter-relacionada e 

direcionar os alunos e professores a concretização do planejamento do curso. 
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Cabe ao gestor a tarefa de difundir tal postura e formar um grupo de 
trabalho comprometido com o bom desempenho da escola como um 
todo, pois esta só terá se apropriado de seu caráter empresarial à 
medida que cada professor ou funcionário se perceber responsável 
pela saúde da empresa, ao sugerir uma iniciativa que implique na 
redução de custo, ao portar-se como cartão de visitas da instituição, 
ou ao abrir seus canais de escuta para a clientela com a qual se 
relaciona direta e indiretamente (COLOMBO, 2004, p. 51). 

 

   

 Ao complementar o comportamento empreendedor Ronit (2012) cita como 

importante, a capacidade de liderança transformacional onde significa que as 

capacidades emocionais têm implicações sobre a sua capacidade de gerir as 

emoções dos seus seguidores. Consideramos que quando os empreendedores são 

capazes de compartilhar emoções com os seus seguidores, eles emocionalmente 

transferem seus afetos e paixão aos seus seguidores. Tal transferência contribui 

para o apego emocional de seus seguidores de uma forma que aumenta a sua 

propriedade psicológica, identificação e compromisso, tanto a nível individual como a 

nível empresarial. Preparar e orientar os professores para atender a nova realidade 

do processo ensino-aprendizagem na relação professor e aluno. 

 

O Coordenador deve ser um líder reconhecido na área de 
conhecimento do Curso. É certo que essa liderança a que se faz 
alusão resultará do conceito atribuído pelos pares do Coordenador, 
internos e/ou externos. O grau de reconhecimento poderá ser local, 
regional, nacional ou até mesmo internacional. Ele será reconhecido 
como líder na sua área de conhecimento à medida que se transforme 
em referência na área profissional do Curso que dirige. Claro que 
deve ser reconhecido pelos artigos que haja publicado, pelas 
conferências para as quais seja convidado a proferir, pela sua ação 
junto ao conselho profissional de sua categoria, enfim, pela ação 
política interna e externa, se o enfoque for a área central de 
conhecimento do Curso. Um Coordenador de Curso, quando 
sistematicamente homenageado pelos concluintes do curso, com 
certeza terá respondido positivamente à sua função e se esse 
reconhecimento ultrapassar os limites da IES, melhor ainda (ABMES, 
2011, p. 19). 

 

 

 A função de coordenador de curso requer diferentes habilidades sendo o 

equilíbrio entre essas variadas habilidades juntamente com os requisitos da função 

determinará sua produtividade e desempenho. 
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 Demonstrar aos professores que o sucesso do ensino é de responsabilidade 

de todos e torná-lo tangível faz parte da transformação do serviço em qualidade 

percebida pelo cliente, o aluno. Eles devem representar diante dos alunos as 

estratégias competitivas da IES, promovendo a disseminação da cultura 

organizacional planejada para atender ao elevado nível de concorrência global. 

 

O Coordenador de Curso deve ser o ― executor do marketing do 
curso. Em outras palavras, o Coordenador deve dominar por inteiro 
as ― diferenças essenciais de seu curso, o diferencial que ele 
procurará sempre ressaltar em relação aos cursos concorrentes. O 
Coordenador deve ser um promotor permanente do desenvolvimento 
e do conhecimento do curso no âmbito da IES e na sociedade. Não 
significa dizer que tenha de ser pregador de outdoor nas ruas, que 

tenha de ficar no comércio da cidade com placas frente-e-costas ou 
que tenha de espalhar folhetos nas esquinas, nem que tenha de 
produzir uma campanha publicitária para a difusão do curso. 
Todavia, conhecendo a clientela existente e a potencial, ele deve 
saber chegar positivamente perante ambas, a fim de divulgar o 
curso, conquistar e manter seus clientes. Isto é da essência mesma 
do Marketing. (Dizem os entendidos que Marketing é conquistar e 
manter clientes!). Deve ser, portanto, um ― descobridor e 
conquistador de nichos de clientes. Estimulador da demanda do seu 
curso, ele deve estabelecer, com clareza e objetividade, as 
―diferenças identificadoras. Tais ―diferenças hão de ser reais, hão 
de ser facilmente comunicáveis e comunicadas e hão de refletir os 
anseios e gostos da clientela demandante. Ele deve ser, em suma, 
um ―cativador de talentos e um ― descobridor de oportunidades 
(ABMES, 2011, p. 25). 

 

 

 Atuar como educadores e facilitadores no processo de desenvolvimento da 

comunidade ao qual a IES está inserida, promovendo eventos que contribuam com o 

aperfeiçoamento profissional daquela comunidade.  

 Conforme o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda6, a 

busca por cursos de qualificação profissional se concentra na maior parte entre os 

jovens e adultos que possuem nível médio completo. Assim, entende-se que há 

oportunidade de produção intelectual de Projetos de Extensão para favorecimento 

deste público, através da inclusão de alunos do Ensino Superior em ação com 

práticas sociais e de sustentabilidade. 

 

                                                             
6
 DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Anuário do Sistema 

Público de Emprego, Trabalho e Renda - 2010-2011. Qualificação Social e Profissional. DIEESE, São 
Paulo, 2011. 
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TABELA 21 Distribuição dos ocupados que frequentam cursos de qualificação profissional segundo 
escolaridade – Brasil 2007 (em %) 

 

  

 Entender essa realidade aproxima a escola da formação profissional de 

jovens e adultos que ao concluírem o ensino médio buscam uma complementação 

profissional para continuarem ocupando as vagas de trabalho, como apresentado na 

tabela 21, onde 39,1% desses jovens e adultos que conquistam o diploma do ensino 

médio são os que mais procuram cursos de qualificação profissional. 

 

Os novos tempos oferecem novas realidades ao ensino, e, 
consequentemente, novos desafios na integração dos jovens no 
mercado de trabalho. Estas mudanças exigem novos esforços por 
parte das instituições de ensino no sentido de facilitar a inserção no 
mercado de trabalho e colmatar o risco de exclusão social decorrente 
do desemprego e falta de acesso a rendimentos (COSTA, 2012, 
p.116). 

 

 

O desafio na gestão dos cursos superiores requer habilidades inovadoras e 

empreendedoras dos coordenadores para atender a demanda social e do mercado 

de trabalho. Para Bessant & Tidd (2009) a inovação e o empreendedorismo 

caminham juntos e sua prática bem-sucedida exige três diferentes perspectivas: 

pessoal, social e contextual; a saber: 

Atributos pessoais ou individuais incluem estilo criativo e habilidade 
de identificar, avaliar e desenvolver novas ideais e conceitos. Fatores 
sociais ou coletivos envolvem a contribuição de equipes, grupos e 
processos necessários à transformação de ideias e conceitos em 
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novos produtos, serviços ou negócios. Fatores contextuais consistem 
em ambiente e recursos necessários para viabilizar a criação e o 
crescimento da inovação e do empreendedorismo (BESSANT & 
TIDD, 2009, p. 93). 

 

 

 Trazer para o cotidiano das Coordenações os processos e as características 

empreendedoras promove o desenvolvimento desses profissionais tão importantes 

para a gestão dos cursos superiores e, consequentemente, em uma gestão 

inovadora das IES na promoção do ensino e comunidade pertencente ao sistema. 

 

Para o empreendedor, o ser é mais importante que o saber. A 
empresa é a materialização dos nossos sonhos. É a projeção da 
nossa imagem interior, do nosso íntimo, do nosso ser em sua forma 
total. O estudo do comportamento do empreendedor é fonte de 
novas formas para compreensão do ser humano, em seu processo 
de criação de riquezas e de realização pessoal. Sob este prisma, o 
Empreendedorismo é visto também como um campo intensamente 
relacionado com o processo de entendimento e construção da 
liberdade humana. (DOLABELA, 1999, p. 259). 

 

 

Os coordenadores têm como desafio voltar suas pesquisas para 

necessidades práticas e locais unindo as duas esferas em prol do desenvolvimento 

dos alunos enquanto cidadãos.  O objetivo do estudo do empreendedorismo se 

justifica pela necessidade em despertar nos coordenadores a visão global de gestão 

e inovação do negócio e a autonomia individual. Acrescentando ainda a necessidade 

de implantação rotineira da influência empreendedora dentro das organizações, 

conforme Oliveira: 

  

Isto requer dos profissionais, em todas as instituições, que façam da 
inovação e do empreendedorismo uma atividade normal que 
funcione como parte integrante do seu dia a dia, sendo uma prática 
em seu próprio trabalho e no de suas empresas. (OLIVEIRA, 2010, p. 
115) 

 

 

 Sair da postura de gestores de curso e adotar comportamentos 

empreendedores a fim de maximizar as formas de trabalho e alcance de resultados 

no que se refere a gestão do curso e formação de egressos habilitados ao mercado 

de trabalho. Acrescenta Matilde (2012) a aprendizagem e a aquisição do 
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conhecimento mostram-se muito importantes no processo empreendedor, estes 

intimamente relacionados com a inovação. Corroborando com a ideia Reuber e 

Fischer (apud MAILDE, 2011, p. 312) demonstram que o processo de aprendizagem 

dentro da empresa é essencialmente dinâmico e parece ser contínuo ao longo da 

vida da sociedade, em vez de concentrados nos primeiros anos. 

 Para Dornelas (2012) existe uma diferença marcante entre gestores e 

empreendedores, a citar na Tabela 22. Onde muitas vezes o termo empreendedor é 

usado como sinônimo para administrador. 

 

TABELA 22 Comparação entre gerentes tradicionais e empreendedores 

 

Fonte: DORNELAS, p. 24, 2012 apud Hisrich, 1998 

 

 

 Neste sentido, o Coordenador de curso deve ser entendido como 

empreendedor quando eleva seu curso diante das complexidades do mercado. Para 

o futuro complexo que estar por vir, não mais a habilidade de gestão garantirá o 

sucesso nas instituições e sim, habilidades como as já citadas. Complementa 

Guadilla (2013), a atenção dada em relação desenvolvimento da universidade nos 

últimos cinco anos, tem como objetivo de contribuir para a reflexão sobre os 

compromissos que se encontram o momento presente, desta segunda década do 

século XXI. O conhecimento e talento, neste século, são fatores extremamente 

importantes para o desenvolvimento dos países. Para alcançar o desenvolvimento 

humano e sustentável é essencial a ampliação intelectual. 
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 Conforme dados do GEM, apresentados no Quadro 3, quanto maior o grau 

de desenvolvimento dos países, maior seu índice de Atividade Empreendedora de 

Empregados (EEA). O EEA é o correspondente da Taxa de Empreendedores iniciais 

(TEA) para o intraempreendedorismo e é calculado dividindo-se o número de 

intraempreendedores pelo número total de entrevistados. 

 

QUADRO 3 Atividade empreendedora de empregados (EEA) – Grupo de Países - 2011 

Fonte: GEM 20117 
 

 A Atividade Empreendedora de Empregados na Suécia é a mais alta do 

mundo, com representação de 13,50%. Dessa forma o país se destaca, inclusive, 

com valor superior a média dos países impulsionados pela inovação 4,59%. Dentre 

os países participantes, a Grécia apresenta menor taxa 1,27%. Bangladesh, não 

apresenta atividade empreendedora com taxa de 0%. O Brasil apresenta taxa de 

0,84% de atividade empreendedora ocupando assim a posição de 39ª comparado a 

todos os países pesquisados. 

 Diante disso, observamos que há relação entre desenvolvimento do país e 

aumento da atividade empreendedora de empregados. Neste sentido, trazer para a 

educação superior profissionais com estas habilidades e competências engrandece 

ainda mais a influência que a educação superior tem na vida pessoal, social e 

profissional das pessoas. Sendo eles, os gestores dos cursos superiores, eleva as 

possibilidades de sucesso das IES diante deste cenário tão competitivo na busca 

pelo aumento do número de matrícula e formação de profissionais que saiam da 

academia com currículos competitivos e contribuam para o desenvolvimento local, 

regional e nacional. 

  

                                                             
7 Nota: As taxas são apresentadas na forma de percentual (%). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 O instrumento metodológico constitui a forma ou a maneira mais adequada 

de como o estudo foi operacionalizado para de atender aos objetivos da pesquisa. 

 Conforme Lakatos e Marconi (2000) 

 

O aspecto técnico da ciência pode ser caracterizado pelos processos 
de manipulação dos fenômenos que se pretende estudar, analisar, 
interpretar ou verificar, cuidando para que sejam medidos ou 
calculados com a maior precisão possível, registrando-se as 
condições em que os mesmos ocorrem, assim como sua frequência 
e persistência, procedendo-se a sua decomposição e recomposição, 
sua comparação com outros fenômenos, para detectar similitudes e 
diferenças e, finalmente, seu aproveitamento. 

 

 

 A fim de analisar o fenômeno nomeado, sob a forma de definir e resolver os 

problemas propostos foi desenvolvida, como forma de investigação e ordenação de 

ideias, a pesquisa dissertativa. 

 Nas palavras de Lakatos e Marconi (2000, p. 9) o conceito de pesquisa se 

constitui como sendo: 

 

Procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 
requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa 
muito mais do que apenas procurar verdade: é encontrar respostas 
para questões propostas, utilizando métodos científicos. 

 

 

 Para apoiar o pensamento, Freitas e Moscarola, especialistas em pesquisa, 

aplicam o conceito para pesquisa como sendo: “um recurso de grande poder para 

coletar, analisar e extrair informações valiosas de dados tanto externos, como 

internos” (FREITAS, MOSCAROLA, 2002, p. 78). 

 O referencial teórico desenvolvido permite sustentar a aplicação do modelo 

da pesquisa no que tange ao conhecimento do perfil do coordenador através das 

IES pesquisadas. 

 Desta forma, conforme objetivo deste estudo, este capítulo é determinado 

pela apresentação do tipo de pesquisa e sua conceituação; dos critérios para a 
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seleção dos sujeitos pesquisados; os procedimentos adotados, a coleta e o 

tratamento de dados; bem como as limitações dos métodos empregados. 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Para obtenção dos objetivos propostos, a investigação do estudo vai limitou-

se ao contorno de quatro IES da cidade de Natal, dentre elas todas pertencentes ao 

Grupo Estácio de Ensino Privado, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Compreendem: Estácio Ponta Negra, Estácio Romualdo, Estácio Alexandrino e 

Estácio Zona norte. Logo, a inferência dos resultados, derivados da pesquisa, não 

compreende o estudo total das IES privadas inseridas na Cidade de Natal/RN. 

 

 

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Quanto a sua natureza, o estudo se caracteriza como uma pesquisa 

aplicada por se tratar de uma análise do perfil do coordenador com vistas a 

transformar informações em conhecimento. Assim, aplicar o aprendizado do estudo 

na melhoria do desempenho dos profissionais contribuindo para a gestão mais 

eficaz dos cursos superiores, e como consequência, avanço na oferta da educação 

superior pelas IES pesquisadas. 

 

 

3.3 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

 A temática da educação superior envolve diversos aspectos sócio, culturais, 

econômicos, dentre outros. Com foco no entendimento da atuação dos 

coordenadores de cursos, procuramos entendê-los como forma de verificar as 

questões preponderantes para possíveis melhorias no modelo de gestão. Assim, 

indicamos a problemática para entender esses fatores. Para GIL, “problema é 

qualquer questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do 

conhecimento” (GIL, 1999, p.49). 
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 Neste sentido, traduzimos em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las por meio da pesquisa quantitativa. 

 

 

3.4 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

 Tendo como interesse classificar a pesquisa em referência aos seus 

objetivos a dissertação se configura como uma pesquisa exploratória-descritiva. 

 A pesquisa foi formada seguindo os critérios do estudo exploratório 

descritivo de natureza quantitativa, por ser constituída de perguntas fechadas e por 

induzir o pensamento do entrevistado a responder livremente sobre o assunto, para 

o estudo desenvolvido; bem como envolve em sua fase inicial um levantamento 

bibliográfico para dar sustentação teórica a pesquisa.  

 Nessa perspectiva, foi realizado um estudo exploratório/descritivo de 

natureza quantitativa junto aos coordenadores para descobrir através dos quesitos 

citados os elementos que contribuem para o conhecimento dos mesmos. Citamos o 

estudo exploratório por proporcionar maior compreensão do fenômeno investigado. 

Corroborando com o conceito Gil (1991) cita que o objetivo da pesquisa é 

proporcionar maior familiaridade com o problema sob vistas a torná-lo mais explícito. 

No que tange ao estudo descritivo, segundo Acevo e Nohara (2004), propõe 

descrever o fenômeno estudado ou as características de um grupo, bem como 

compreender as relações entre os conceitos envolvidos na questão estudada. 

 

 De acordo o pensamento de Vergara (2000, p. 47): 

 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada 
população ou determinado fenômeno. Pode também estabelecer 
correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 
compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva 
de base para tal explicação. Pesquisa de opinião insere-se nessa 
classificação. 

 

 

 Para descrição do conjunto de informações a serem coletadas foi utilizado 

um questionário estruturado como ferramenta que possibilitará mapear as questões 

de interesse possíveis para estudo do perfil da amostra a ser pesquisada. O 
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instrumento da pesquisa foi composto de 13 questões fechadas para identificação 

do perfil do coordenador, 17 questões com escala de Likert de 5 pontos para 

identificação do perfil empreendedor, 42 questões com escala de Likert de 5 pontos 

que mediu as dimensões da atividade do coordenador, 4 questões abertas e 

opcional, que mediu as dificuldades e possibilidades que impactam no 

desenvolvimento do empreendedorismo na gestão dos cursos. 

 

 

3.5  AMOSTRAGEM 

 

 O universo da pesquisa compreendeu o estudo dos coordenadores de curso 

das IES privadas pertencentes ao Grupo Estácio de Ensino, localizadas na cidade 

de Natal/RN. A escolha se deu pela relevância estratégica que o coordenador tem 

na estrutura e desempenho institucional. 

 Conforme Barros e Lehfeld (2008, p. 39) o universo da pesquisa 

 

Significa o conjunto, a totalidade de elementos que possuem 
determinadas características definidas para um estudo. Cada 
unidade ou membro do universo denomina-se elemento. Um 
conjunto de elementos representativos desse universo ou população 
compõe a amostra. Portanto, a amostra é um subconjunto 
representativo do conjunto da população. 

 

 

 A pesquisa representativa resguarda a cientificidade do estudo por meio da 

proporção de elementos elegidos com base no universo, devido ao não acesso e 

possibilidade de obter as informações de todos os elementos que compõem o 

universo. 

 No que tange ao procedimento de seleção dos elementos, a determinação 

da amostra foi considerada como Amostra não probabilística por conveniência, 

devido a escolha ter caráter intencional, provocado através da acessibilidade da 

amostra pesquisada, em virtude da aceitação das IES pesquisadas em estimular e 

disponibilizar os dados dos coordenadores para que a pesquisa pudesse ser 

realizada, sendo elas: Estácio Ponta Negra, Estácio Romualdo, Estácio Alexandrino 

e Estácio Zona norte. Com total de 15 Coordenadores. 
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3.6 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

 O estudo da educação superior traduz uma necessidade de entendimento 

que atenda a realidade do momento a ser pesquisado. Neste caso, as informações 

precisam ser atuais e estarem disponíveis no tempo certo. 

 Na visão de Crawford, 

 

Na nova economia, as invenções humanas cada vez mais tornam os 
recursos físicos obsoletos. Estamos ultrapassando as condições 
materiais de existência para um mundo onde o homem cria seu 
próprio destino [...] Mas o progresso não é perecível. A chave é a 
liberdade de pensar, de informação e de comunicação. 
(CRAWFORD, 1994, p. 81). 

 

 

 O conhecimento é um produto resultante do aprendizado mediante interação 

com o ambiente interno e externo em um determinado momento, ele não é estático. 

Tanto o conhecimento quanto a informação consiste de afirmação verdadeira, porém 

o nível do conhecimento atingido é considerado informação com um propósito ou 

uma utilidade para um determinado contexto organizacional. 

 

Se, conheces bem a si mesmo tanto quanto ao inimigo, não temas a 
batalha; já se conheces a si mesmo, mas não conheces o inimigo 
para cada vitória terá também uma derrota; agora se não conheces a 
si mesmo nem ao inimigo foges do campo de batalha, pois não terás 
a mínima chance (SUN TZU, 2005, p. 10). 

 

 

 Sun Tzu enfatiza claramente a importância do conhecimento como 

vantagem competitiva em qualquer que seja o âmbito organizacional. 

 Para Kotler, (2003, p.97), “a capacidade de aprender mais rápido do que os 

concorrentes talvez seja nossa única arma competitiva duradoura”. 

 A escolha do método e levantamento da pesquisa foi através de entrevista 

pessoal com questionário estruturado. Conforme REA e PARKER (2000, p. 20) “as 

entrevistas pessoais são estruturadas para permitir ao entrevistador solicitar 

informações diretamente do entrevistado, obtendo vantagens como: flexibilidade, 

maior complexidade e altos índices de respostas”. Segundo PINSONNEAULT e 
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KRAEMER (1993) se justifica através dos quesitos baseados no campo de estudos 

organizacionais e gerenciais, em virtude da tipologia da pesquisa ter referência a 

pesquisa exploratória descritiva onde objetiva gerar dados e informações no que 

tange ao perfil do coordenador. 

 

“método para coletar informação de pessoas acerca de suas ideias, 
sentimentos, planos, crenças, bem como origem social, educacional 
e financeira” (Fink & Kosecoff apud Günther, 2003, p.17). 

 

 

Possui natureza quantitativa sob a forma de gerar opiniões em porcentagens 

e assim permitir uma análise do objeto de interesse localizado em um determinado 

momento da atualidade e por fim, não permite a eliminação de futuras pesquisas. 

 

 

3.7 COLETA DE DADOS 

 

 Em referência aos objetivos da pesquisa e respeitando o universo a ser 

investigado, o instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário8 , com 

perguntas em sua maioria fechadas. Foi desenvolvida uma coleta direta de dados 

primários, ou seja, dados obtidos diretamente da fonte, através de uma entrevista 

com questionário estruturado, não-disfarçado com perguntas fechadas, dicotômicas 

e encadeadas com uma linguagem  adequada ao público pesquisado.  

 As perguntas fechadas usadas como objetivo de padronizar as informações 

e aperfeiçoar o processo de formação de base de dados. Porém, para suprir a 

limitação das opções de resposta, não permitindo ao pesquisado expor sua(s) 

ideia(s), foi usado a opção "Outros"; "Qual"; tornando assim, o instrumento flexível 

de coleta real de informações. 

 O questionário adotou uma sequência lógica. Primeiramente, foi explicada a 

intenção da aplicação, através das instruções. Em segundo, perguntas para elencar 

o perfil socioeconômico do entrevistado. E, por fim, a área de conhecimento a ser 

estudada. 

 A técnica de abordagem foi efetivada através de entrevista pessoal e seu 

acompanhamento periódico das respostas possibilitando o controle e concretização 

                                                             
8 Apêndice. 
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da meta de respostas elencada pelo pesquisador. Este método apresenta vantagens 

como coleta rápida de dados, custo inferior, facilidade de acesso e garantia de que 

as instruções foram seguidas. 

 O período de realização desta pesquisa, ou seja, a coleta em campo dos 

dados, foi de 28 a 31 de outubro de 2013. 

 

 

3.8  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Os dados coletados foram tratados sob a forma quantitativa, onde houve 

apresentação das opiniões e informações através de análises propostas com 

recursos e técnicas estatísticas e em percentuais, apresentados em formato de 

tabelas e gráficos, representando a base final do relatório. Este, subsidiando os 

tópicos finais dos Resultados, Conclusões e Recomendações para fechamento da 

Dissertação. 
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4 RESULTADOS 

 

 Com objetivo de conhecer o perfil dos entrevistados foi elaborado na 

pesquisa 13 questões que determina: qual curso coordena, faixa etária, nível de 

escolaridade, meio que mais utiliza para atualização acerca dos acontecimentos do 

mundo contemporâneo, estado civil, sexo, renda familiar, carga horária mensal 

dedicada a gestão do curso, carga horária mensal dedicada docência, trabalho em 

outra empresa, experiência como Coordenador de curso em outras IES, tempo que 

está na função de Coordenação de curso e tempo que está na função de Docência 

no Ensino Superior. Dentre as quais segue os resultados obtidos. 

 

GRÁFICO 9 Curso que Coordena 

 
Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 Com objetivo de compreender os cursos participantes da pesquisa, realizada 

por meio dos coordenadores, observa-se o seguinte resultado: em igual valor com 

12%, os entrevistados coordenam os cursos de Administração, Direito e Redes de 

Computadores. Seguidos com 6% para os demais cursos: Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Engenharia da Produção, 

Fisioterapia, CST em Gestão de RH, CST em Gestão Financeira, CST em Gestão de 

Segurança Privada, Nutrição, Pedagogia, CST em Petróleo e Gás e Serviço Social. 
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GRÁFICO 10 Faixa Etária 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

Dentre os entrevistados verifica-se que a maioria, com 47%, está 

compreendida na faixa etária entre 36 e 45 anos, seguindo de 40%, entre pessoas 

com 26 a 35 anos, 8% com idade acima de 45 anos e por fim, não há coordenador 

com idade inferior a 25 anos. Neste quesito, a faixa etária de maior proporcão está 

compreendida entre 36 a 45 anos. 

 

GRÁFICO 11 Nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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No quesito nível de escolaridade, nota-se que a grande maioria representa 

53% dos entrevistados que possui mestrado. Com 20% especialização, 13% 

doutorado. Com 7% verifica-se Coordenadores cursando mestrado e doutorado. 

 

GRÁFICO 12 Estado Civil 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

Observou-se que 73% dos coordenadores citaram que são casados, 13% 

afirmaram serem solteiros, 7% indicaram serem divorciados e 7% outros. 

 

GRÁFICO 13 Sexo 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

O conjunto da população é formado por 53% de mulheres e 47% de homens. 

Verifica-se que há uma margem muito pequena de diferencia o sexo dos 

entrevistados. 
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GRÁFICO 14 Renda Familiar 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 No quesito renda familiar 53% do público pesquisado afirmou possuir renda 

familiar de 3.001,00 a R$ 5.000,00 e 47% acima de R$ 5.000,00. 

 

GRÁFICO 15 Instituição que concluiu a última formação 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 Observa-se que a maioria dos entrevistados com 33% concluiu a última 

formação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), seguido de 13% 

na Universidade Potiguar (UNP). 13% não informaram e com valor igual valor de 7% 

as Instituições FGV, PUC-SP, SENAC-PB, EHU-UPV, Faculdade Ateneu e UFAL. 

Representando 46% coordenadores com formação curricular nas IES da Cidade 

local. 
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GRÁFICO 16 Meio que mais utiliza para se manter atualizado acerca dos acontecimentos 
do mundo contemporâneo. 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 No que tange aos meios mais utilizados para atualização acerca dos 

acontecimentos do mundo contemporâneo, como fonte de informação e 

conhecimento, a maior representação se deu com 39% dos entrevistados 

informando que utiliza a internet como fonte de pesquisas. Seguindo da TV com 

21%, jornais com 15%, livros & revistas com 12% e rádio 12%. 

 

 

GRÁFICO 17 Carga Horária semanal dedicada a gestão do curso. 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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 Verifica-se que, em relação a carga horária semanal dedicada a gestão do 

curso, 33% dos coordenadores possuem em sua jornada de trabalho o tempo de 

20h/a. Seguido de 20% com 15h/a, 13% com 10h/a, 13% com 30h/a, 13% com 

40h/a. Por fim, quem possui mais de 40h/a representa 7% da população pesquisada. 

 Como exposto no gráfico 1, participam deste estudo cursos de níveis: 

Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico. Portanto, há uma diferenciação quanto ao 

planejamento de horas para cada modalidade, inclusive baseia-se também na 

quantidade de alunos matriculados. 

 

 

GRÁFICO 18 Carga Horária semanal dedicada a docência 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 Na outra vertente da atividade, a sala de aula, representada pelos 

coordenadores que também desenvolvem a docência superior, temos os seguintes 

resultados: 20% ministram aulas de 10h/a e com igual valor 6h/a. Com 

representação de 13% tem-se, 8h/a, 12 h/a, 20h/a; bem como 13% afirmam não 

estar em sala de aula este semestre. Com 7% têm-se coordenadores que têm uma 

jornada de sala de aula de 19h/a. 
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GRÁFICO 19 Trabalha em outra empresa 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 Verificamos nesse gráfico, que quando perguntado sobre o exercício de 

atividades em empresas fora do grupo Estácio, paralelas às atividades de 

Coordenação e docência, 53% dos entrevistados informou que trabalham fora. E, 

47% só possuem atividades vinculadas a Estácio. 

 

GRÁFICO 20 Experiência como Coordenador de curso em outras IES 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 No quesito experiência na função de coordenação de curso em outras 

Instituições, 67% dos coordenadores responderam que não possuem experiências 
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cursos superiores. 
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GRÁFICO 21 Tempo que está na função de Coordenador de curso 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

Conforme dados, verifica-se que 13% dos entrevistados, quanto ao quesito 

tempo que está na função de coordenação de curso, informaram estar na atividade 

há 5 meses, 13% com 3 anos, 13% com 4 anos. Com o mesmo percentual, de 7% 

cada, tem-se 4 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 10 meses, 2 

anos, 2 anos e meio, 5 anos e 6 anos. Considerando o tempo de atividade e 1 mês a 

2 anos e meio, a representatividade é de 62%. 

 

 

GRÁFICO 22 Tempo que está na função de Docência no Ensino Superior 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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No que tange ao tempo que exerce a função de docência no ensino superior 

percebemos que o tempo de experiência é bem maior se comparado a função de 

coordenação de curso. 21% dos coordenadores afirmaram que desenvolve a 

atividade docente há 6 anos, 14% há 7 anos, 14% há 12 anos. Seguidos de 7% com 

2 anos, 7% com 3 nos, 7% com 4 anos, 7% com 5 anos, 7% com 7 anos, 7% com 8 

anos, 7% com 10 anos e 7% com 11 anos. 

A pesquisa permitiu o conhecimento do perfil dos coordenadores das IES 

pesquisadas, como mostra a Tabela 23. 

 

 

TABELA 23 Perfil dos Coordenadores 
 

PERFIL DO COORDENADOR 

DADOS SOCIOECONÔMICOS RESULTADO % 

Faixa etária 36 45 anos 47% 

Estado Civil Casado 73% 

Sexo Feminino 53% 

Nível de escolaridade Mestre 53% 

Instituição que concluiu a última formação UFRN 33% 

Renda familiar 
R$ 3.001,00 a R$ 

5.000,00  
53% 

Meio que mais utiliza para se manter atualizado 

acerca dos acontecimentos do mundo contemporâneo 
Internet 39% 

Carga Horária semanal dedicada a gestão do curso. 20h/a9 33% 

Carga Horária semanal dedicada docência 6h/a a 10h/a 20% 

Trabalha em outra empresa SIM 53% 

Teve experiência como Coordenador de curso em 

outras IES 
NÃO 67% 

Tempo está na função de Coordenador de curso 3 a 4 anos 13% 

Tempo que está na função de Docência no Ensino 

Superior 
6 anos  21% 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

Com base nas características empreendedoras citadas por Dornelas (2012), 

a metodologia da coleta de dados foi subdivida de acordo com os quesitos: atitude 

de dono na empresa, pró-atividade e antecipação ao futuro, decisões corretas na 

hora certa e na adversidade, excede os limites e vai além do pré-estabelecido, 

busca informação para transformá-las em oportunidades de novos negócios, 

                                                             
9 h/a: refere-se a: hora/aula. 
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Implementa ações com total comprometimento, é incansável e louco pelo trabalho, 

tem paixão pelo que faz, estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que 

têm significado pessoal, seu comportamento se destaca como uma referência para a 

equipe, cuida bem da rede de contatos, desenvolve ou utiliza procedimentos e 

recursos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que o trabalho 

atenda a padrões de qualidade, constantemente revisa seus planos tendo em conta 

os resultados obtidos e mudanças circunstanciais, é sedento pelo saber e aprende 

continuamente, assume riscos calculados e  gerencia o risco, utiliza seu capital 

intelectual para criar valor para a sociedade, é independente e autoconfiante mesmo 

em resultados desanimadores. Estes compreendem os gráficos de número 14 a 16. 

 

 

GRÁFICO 23 Características Empreendedoras 

 
Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 Ao ser analisado o Gráfico 23, obtevamos os seguintes resultados. Quanto a 

característica – “tem atitude de dono na empresa”, 80% dos entrevistados 

informaram que a desenvolvem sempre e quase sempre. Assim, torna-se coerente 

com um dos valores da Estácio, que tem como cultura desenvolver o pensamento do 

colaborador atuando como dono da Instituição.  
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 Ao ser perguntado se é “pró-ativo e se antecipa ao futuro”, os coordenadores 

afirmaram ser sempre pró-ativo com 53%, quase sempre com 40% e às vezes com 

7%. Quesito favorável tendo em vista a somatória de sempre e quase sempre obter 

93% das citações.  

 Em relação a “tomada decisões corretas na hora certa, principalmente nos 

momentos de adversidade, 53% dos entrevistados responderam quase sempre, 

33% sempre e 13% às vezes. Resultados ainda positivos quando considerado a 

soma do quesito sempre e quase sempre, com índice de 86%. Uma atenção de 

melhoria pode ser levada em consideração quanto ao fator da decisão ser bastante 

representativa no desempenho da atividade tendo em vista que uma decisão 

acertada eleva a qualidade, porém uma decisão equivocada pode provocar um 

inconveniente na gestão dos cursos.  

 Como pode ser observado no Gráfico 23, os entrevistados afirmaram que, 

em relação ao quesito “excede os limites e vai além do pré-estabelecido”, 40% 

quase sempre, 33% às vezes, 13% sempre e 13% quase nunca. Pode-se identificar 

que houve uma divisão no percentual positivo representado por 53% e negativo com 

46%.  

 Em se tratando da característica – “busca informação para transformá-las 

em oportunidades de novos negócios”; percebe-se que 33% afirmaram que buscam 

quase sempre, 33% às vezes, 27% sempre e 7% quase nunca. Afirmativa que 

merece um destaque na gestão da inovação dos cursos, já que a informação é 

essencial para a tomada de decisão e gestão da inovação. Como cita Hashimoto, 

“com o atual nível de competitividade, não basta mais às empresas poupar, cortar e 

apertar o cinto. Para crescer e se manter, as empresas precisam aumentar, 

combinar, multiplicar e gerar inovação a partir da identificação de oportunidades” 

(HASHIMOTO, 2013, p. 103). 

Observa-se, por meio do Gráfico 24, que 100% dos coordenadores estão 

sempre ou quase sempre desenvolvendo a habilidade de – implementar suas ações 

com total comprometimento, com vontade de “fazer acontecer”. Quesito melhor 

avaliado se comparado às demais questões. Ponto muito positivo, pois mostra o 

compromisso dos coordenadores com as atividades propostas pela Instituição. 
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GRÁFICO 24 Características Empreendedoras 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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network é essencial para o contato com a comunidade externa, se faz necessário 

desenvolver esta habilidade para ampliar os contatos com as empresas, alunos, 

fornecedores e comunidade. 

 

GRÁFICO 25 Características Empreendedoras 

 
Fonte: Dados Primários, 2013. 
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na elaboração de conteúdos e eventos acadêmicos que acompanhem as tendências 

de cada época.  

 Com relação a capacidade de “assumir riscos calculados e gerenciar o risco, 

avaliando as reais chances de sucesso”. Observamos que 47% dos coordenadores 

informaram que sempre avaliam suas ações considerando o risco de cada decisão, 

33% quase sempre e 20% às vezes. Ou seja, 80% citaram que sempre e quase 

sempre, número considerável para a questão, tendo em vista que é uma das 

habilidades mais características quando se fala do empreendedorismo.  

 Para Dornelas, “Assumir riscos tem relação com desafios. E para o 

empreendedor, quanto maior o desafio, mais estimulante será a jornada 

empreendedora” (DORNELAS, 2012, p. 24). 

 Quanto a característica “utiliza seu capital intelectual para criar valor para a 

sociedade, sempre usando a criatividade em busca de soluções para melhorar a 

vida das pessoas” o resultado foi de 53% para a citação sempre, 33% às vezes e 

13% quase sempre. 

 No quesito “é independente e autoconfiante mesmo em resultados 

desanimadores”, 47% dos coordenadores citaram que sempre busca a 

autoconfiança, 33% quase sempre e 20% às vezes. 

Foi elaborado o Gráfico 26, com objetivo de fazer um comparativo entre os 

índices das Características Empreendedoras x Características Empreendedoras dos 

Coordenadores de Curso. Para tanto, neste último foi considerado a somatória dos 

quesitos sempre e quase sempre para obtenção dos valores descritos no gráfico. 

Por fim, o Gráfico 26 apresenta índices acima de 70% têm-se os resultados 

representados pelas características: É pró-ativo e se antecipa ao futuro – 93%, 

Desenvolve ou utiliza procedimentos e recursos para assegurar que o trabalho seja 

terminado a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade – 93%, É 

sedento pelo saber e aprende continuamente, pois sabe que quanto maior o domínio 

do negócio, maior será o êxito – 93%, Tem atitude de dono na empresa – 80%, 

Toma decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de 

adversidade – 87%, Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm 

significado pessoal – 80%, Assume riscos calculados e  gerencia o risco, avaliando 

as reais chances de sucesso – 80%, É independente e autoconfiante mesmo em 

resultados desanimadores – 80% e Cuida bem da rede de contatos – 73%. Com 
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destaque para: Implementa suas ações com total comprometimento, com vontade 

de “fazer acontecer” – 100% e Tem paixão pelo que faz, pelo seu trabalho – 100%. 

 

GRÁFICO 26 comparativo entre os índices das Características Empreendedoras x 
Características Empreendedoras dos Coordenadores de Curso. 

 
Fonte: Dados Primários, 2013. 
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a criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas – 67%, 

Constantemente revisa seus planos tendo em conta os resultados obtidos e 

mudanças circunstanciais – 60%, É incansável e louco pelo trabalho – 60%, Busca 

informação para transformá-las em oportunidades de novos negócios – 60% e 

Excede os limites e vai além do pré-estabelecido – 53%. 

No que tange as funções dos coordenadores de curso, a metodologia de 

coleta de dados foi subdividida em atribuições, conforme Tabela 24.  
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TABELA 24 Funções dos Coordenadores 
 

FUNÇÕES DO COORDENADOR 

MACRO-

ATRIBUIÇÕES 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Gerenciar o corpo 

docente do curso 

Solicitar desligamentos e contratações, sugerindo nomes e 

aprovando dentro dos fluxos corretos. 

Avaliar desempenho e verificar aderência ao perfil desejado 

Realizar Feedback com os docentes 

Homologar docentes 

Atender alunos 

Analisar isenção de disciplinas para TE-MSV 

Analisar requerimentos 

Orientar alunos sobre dúvidas quanto ao curso, disciplinas e 

reclamações 

Orientar alunos sobre questões financeiras 

Executar o projeto 

pedagógico do curso 

Realizar reuniões com o NDE e com o colegiado de professores, 

liderando as discussões acadêmicas. 

Acompanhar avaliações/provas aplicadas 

Programar atividades complementares do curso 

Garantir o funcionamento dos recursos pedagógicos (laboratórios, 

bibliotecas, clínicas, etc). 

Acompanhar conteúdo ministrado 

Implantar e garantir 

Modelo de Ensino 

Sensibilizar o corpo docente e discente para as melhorias advindas 

do novo modelo de ensino 

Supervisionar a aplicação das atividades estruturadas 

Supervisionar a utilização do material didático e da biblioteca virtual 

por professores e alunos 

Supervisionar o acesso dos professores no web-aula. 

Manter e atualizar 

projetos 

pedagógicos 

Manutenção das estruturas curriculares, incluindo análise de 

equivalências. 

Propor inovações e melhorias para o curso 

Gerar oportunidades de negócio 

Solicitar atualização da bibliografia básica e complementar 

Garantir as 

condições 

necessárias aos 

processos de 

estágio. 

Monitorar assiduidade e pontualidade dos professores 

Cobrar o lançamento de notas e frequência pelos professores do 

curso dentro dos prazos estabelecidos 

Representar o curso 

para o público 

externo/interno 

Manter articulação com Órgãos de classe, sob demanda institucional 

e respeitadas as alçadas 

Participar de Eventos institucionais representando o curso 

Participar das Colações de grau do curso 

Elaborar o 

orçamento do curso 

Executar o planejamento acadêmico: montar quadro de horários e 

perfil de professores a serem utilizados 

Elaborar orçamento de base de alunos e ticket médio do curso 

Levantar necessidades de Capex e Opex para Biblioteca e 

Laboratórios 



108 
 

Gerir o orçamento do 

curso, atuando como 

DONO 

Gerir professores seguindo diretrizes do PCP 

Gerir professores TI-TP nas atividades fora de sala de aula 

Acompanhar a liberação de Capex e Opex de biblioteca e 

laboratórios 

Acompanhar o Custo Docente/ROL da unidade 

Acompanhar a Margem Zero e o EBITDA da unidade (e do curso, 

quando disponível) 

Assegurar o 

atendimento a 

aspectos 

regulatórios do curso  

Receber comissões de avaliação do MEC 

Estruturar e manter o NDE do curso 

Coletar informações para produção de documentos e montagem do 

projeto pedagógico (evidências) 

Divulgar, preparar e conscientizar alunos e professores sobre o 

Enade 

Contribuir para a 

manutenção da base 

de alunos 

Acompanhar aproveitamento discente (nota e frequência) 

Participar das atividades de captação, sob demanda do comercial do 

núcleo, e de renovação, sob o controle do Acadêmico do Núcleo 

Garantir o 

cumprimento do 

calendário 

acadêmico 

Participar da criação e manutenção de convênios para obtenção de 

vagas de estágio 

Avaliar relatórios de estágios de alunos 

Fonte: Grupo Estácio, 2013. 

 

 

 A seguir, os gráficos de 27 a 38 compreendem as análises das funções e 

dimensões das atividades dos coordenadores. 

 

GRÁFICO 23 Gerenciar o corpo docente do curso 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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 No Gráfico 27, representado pela macro-atribuição de gerenciar o corpo 

docente do curso obteve-se os seguintes resultados: quanto ao primeiro item 

“solicitar desligamentos e contratações, sugerindo nomes e aprovando dentro dos 

fluxos corretos”, 47% dos coordenadores informaram que sempre participam desse 

processo, 20% quase sempre, 27% às vezes. Em contrapartida, no que tange a 

“avaliar desempenho e verificar aderência ao perfil desejado”, 93% citaram que 

sempre avaliam e apenas 7% às vezes. Índice importante, pois se verifica que há 

acompanhamento do corpo docente e análise de desempenho em sala de aula. 

Complementando esta atividade, o item 3 “realizar feedback com os docentes”, 

também apresenta números positivos, com 80% sempre, 7% quase sempre e 13% 

às vezes. No quesito homologar docentes, função técnica-administrativa, o índice 

reduz, se comparado aos demais, com 60% sempre, 13% quase sempre e 13% 

nunca. 

 

 

GRÁFICO 24 Atender alunos 

 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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curso, disciplinas e reclamações tiveram uma representatividade excelente com 

quase 100% de citação. Quanto ao quesito “orientar alunos sobre questões 

financeiras”, o índice reduziu para 40% se somado os quesitos sempre e quase 

sempre. Porém, institucionalmente esta não é uma política de atendimento do 

Coordenador de Curso e sim, do setor de atendimento. As Coordenações orientam 

no sentido da inclusão de disciplinas e possíveis alterações nos valores da 

mensalidade tendo em vista mudanças no sistema de inclusão e exclusão de 

disciplinas com status “cursando”. 

 

 

GRÁFICO 25 Executar o Projeto Pedagógico do Curso 

 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 Ao ser analisado a “execução do Projeto Pedagógico do Curso”, através do 

Gráfico 29, a soma dos índices sempre e quase sempre, em todos os quesitos, 

supera 80%. Sendo o de maior destaque o “acompanhamento das avaliações e 

provas aplicadas”, com 93%. Já o menor índice, com 81% “programar atividades 

complementares do curso”. 
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GRÁFICO 26 Implantar e garantir Modelo de Ensino 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 Em se tratando da implantação e execução do Modelo de Ensino Estácio, 

representado pelo Gráfico 30, apresenta os seguintes resultados: no que tange ao 

quesito 1, “sensibilizar o corpo docente e discente para as melhorias advindas do 

novo modelo de ensino”, 67% dos coordenadores sempre sensibiliza o corpo 

docente, 20% quase sempre e 13% às vezes. No item 2 “supervisionar a aplicação 

das atividades estruturadas”, 27% sempre, 40% quase sempre, 13% às vezes, 7% 

quase nunca e 7% nunca. No item 3 “supervisionar a utilização do material didático e 

da biblioteca virtual por professores e alunos”, 33% para sempre, 47% quase 

sempre, 13% às vezes e 7% nunca. No último item, “supervisionar o acesso dos 

professores no web-aula”, 27% citaram que sempre, 33% quase sempre, 27% às 

vezes, 13%. 
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GRÁFICO 27 Manter e atualizar projetos pedagógicos 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 O gráfico 31, a representação da função “manter e atualizar Projetos 

Pedagógicos”, expõe os seguintes resultados: no primeiro quesito – Manutenção das 

estruturas curriculares, incluindo análise de equivalências – 94% citaram os quesitos 

sempre e quase sempre e apenas 7% às vezes. No quesito 2 – Propor inovações e 

melhorias para o curso – a soma das citações sempre e quase sempre gerou índice 

de 87%, 7% para às vezes e 7% nunca. Já no quesito 3 – Gerar oportunidades de 

negócio – houve uma redução nas citações sempre e quase sempre, com 60%, às 

vezes 27%, quase nunca 13%. Por fim, com índices parecidos com o quesito 

anterior, a atividade – Solicitar atualização da bibliografia básica e complementar – 

atingiu índice de citações sempre e quase sempre com 66%, às vezes 20% e quase 

nunca 13%. 
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GRÁFICO 28 Garantir as condições necessárias aos processos de estágio. 

 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 Ao analisar o Gráfico 32, no que tange as atribuições necessárias ao 

acompanhamento dos processos de estágio, verifica-se índices positivos tanto em 

relação ao monitoramento da pontualidade quanto lançamento de notas e 

frequências dos professores. No primeiro item 93% a soma entre os quesitos sempre 

e quase sempre e o segundo item 93% sempre. Ambos com 7% às vezes 

acompanham. 

O Gráfico 33, apresenta resultados positivos nos dois últimos quesitos. 

Neste, foi avaliado a “representação do curso para o público externo/interno”. No 

que tange ao quesito 1, “manter articulação com Órgãos de classe, sob demanda 

institucional e respeitadas as alçadas”, obteve-se o seguinte resultado: 47% citaram 

sempre, 27% às vezes, 13% quase sempre, 13% quase nunca. 

Nos dois últimos, quesitos “participar de Eventos institucionais 

representando o curso” e “participar das Colações de grau do curso” a soma dos 

quesitos sempre e quase sempre tiveram índices acima de 86%, sendo bastante 

positivo no que tange a habilidade de articulação com os públicos externos. 

 

GRÁFICO 29 Representar o curso para o público externo/interno 
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Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

Para o Gráfico 34, o índice de 100% de afirmações sempre e quase sempre, 

Para a função de “Executar o planejamento acadêmico: monta quadro de horários e 

perfil de professores a serem utilizados”. 

 

GRÁFICO 30 Elaborar o orçamento do curso 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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 De fato, a participação ativa do Coordenador de curso na elaboração do 

planejamento acadêmico é essencial para escolha dos professores na liderança das 

salas de aulas. Em contrapartida não há participação do coordenador quanto a 

função mais administrativa-financeira, como “elaborar orçamento de base de alunos 

e ticket médio do curso. Nesse item ficou constatado que 47% nunca participam, 

20% quase nunca, 13% às vezes, 13% sempre e 7% quase sempre. Ainda com 

relação ao orçamento, quando perguntado se o coordenador “levanta necessidades 

de Capex e Opex para Biblioteca e Laboratórios”, 33% afirmaram sempre, 27% 

quase sempre, 20% às vezes, 13% nunca e 7% quase nunca. Percebemos neste 

caso, que não há uma tendência para uma resposta, apresenta-se diversificação 

para percentuais bem alterados. Se somado os quesitos sempre e quase sempre há 

resultado de 60% que realizam a atividade com a frequência devida. 

 

 

GRÁFICO 31 Gerir o orçamento do curso, atuando como DONO 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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laboratórios”, “acompanhar o Custo Docente/ROL da unidade” e “acompanhar a 

Margem Zero e o EBITDA da unidade (e do curso, quando disponível)”, tiveram 

índices sempre e quase sempre, abaixo 54%. O quesito às vezes com acima de 

25%, quase nunca 13%, nunca 9%. 

 

 

GRÁFICO 32 Assegurar o atendimento a aspectos regulatórios do curso 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 

 

 

 No que tange ao Gráfico 36 – assegurar o atendimento a aspectos 

regulatórios do curso – obteve-se os seguintes resultados, quando somadas as 
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(evidências) e 93% divulgam, prepararam e conscientizam alunos e professores 

sobre o Enade. 
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núcleo, e de renovação, sob o controle do Acadêmico do Núcleo – os resultados 

foram 86% para os quesitos sempre e quase sempre, 7% para às vezes e 7% para 

nunca. 

 

 

GRÁFICO 37 Contribuir para a manutenção da base de alunos 

 

 
Fonte: Dados Primários, 2013. 
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tange a inserção do aluno no mercado de trabalho e desenvolvimento do mesmo 

nas disciplinas de estágio, tem-se dois resultados. Nas respostas ao item “participa 
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quase nunca, 7% quase sempre e 7% nunca. Já no item “avalia relatórios de 

estágios de alunos”, a soma dos índices sempre e quase sempre aumenta para 

53%. Nesse caso, é possível considerar que as respostas deste quesito contemplam 

cursos que não ofertam o estágio obrigatório, considerado nesta atribuição. 
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GRÁFICO 33 Garantir o cumprimento do calendário acadêmico 

 

Fonte: Dados Primários, 2013. 
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TABELA 25 Dificuldade(s) que impactam as possibilidades de empreender na gestão dos 
cursos no que tange as funções 

 

Dificuldade(s) que impactam as possibilidades de empreender na gestão dos cursos no que 

tange as funções 

  RESPOSTAS POSSÍVEIS QTDE. % TOTAL 

Políticas 

Limitação as políticas da Estácio no RIO. Sem considerar 

particularidades locais. 
7 15% 

19% Falta de políticas de elaboração de cursos essenciais a 

comunidade 
1 2% 

Garantir assiduidade docente 1 2% 

Gerenciais 

Falta de conhecimento e treinamento em certos processos 

com urgência de entrega 
9 19% 

27% 
Gerenciamento de pessoal 1 2% 

Muitas ações corporativas 1 2% 

Marcar reunião de NDE e colegiado 1 2% 

Muitas atribuições 1 2% 

Acadêmicas 

Contratação de professores 4 8% 

27% 

Excesso de rotina e reuniões 2 4% 

Adaptação do Coordenador acadêmico com os 

coordenadores de curso 
2 4% 

Falta de acompanhamento didático-pedagógico 2 4% 

Falta de laboratórios 1 2% 

implantação do Plano de Aula pelos professores 1 2% 

Instrumentos de avaliação 1 2% 

Institucionais 

Excesso de foco nos processos e prazos muito fechados 4 8% 

27% 

Limitação de recursos financeiros 3 6% 

Valor da carga horária abaixo do mercado 3 6% 

Dificuldades na comunicação 1 2% 

Estrutura das salas de aulas (som, quadro, multmídia...) 1 2% 

Lançamento de notas, frequências e conteúdos por parte 

dos docentes 
1 2% 

  TOTAL 48 100% 100% 

Fonte: Dados primários, 2013. 

 

No que se refere aos itens citados em cada função, vejamos as seguintes 

respostas: com 19% o fator que impacta mais é a “falta de conhecimento e 

treinamento em certos processos com urgência de entrega”, seguido de 15% das 

“limitações às políticas da Estácio no RIO. Sem considerar particularidades locais”, 

8% contratação de professores, 8% Excesso de foco nos processos e prazos muito 

fechados, 6% Limitação de recursos financeiros, 6% Valor da carga horária abaixo 

do mercado. Os demais quesitos obtiveram índices abaixo de 5%. 
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TABELA 26 Benefício(s) e/ou condições que contribuem com as possibilidades de 
empreender na gestão dos cursos no que tange as funções 

 

Benefício(s) e/ou condições que contribuem com as possibilidades de empreender na gestão 

dos cursos no que tange as funções 

  RESPOSTAS POSSÍVEIS QTDE. % TOTAL 

Políticas 

Políticas de incentivo ao estudante 1 3% 

16% 

Fórum SGC, permite discursão de políticas nacionais. 1 3% 

Coordenação Acadêmica e Coordenação Nacional 1 3% 

Nova gestão do núcleo 1 3% 

Trabalho em equipe 1 3% 

Gerenciais 

Domínio do negócio e acesso a informação, como 

relatórios... 
3 10% 

23% 

Gerenciamento de setores essenciais  1 3% 

Contribuição da Coordenação Acadêmica na resolução de 

problemas e planejamento do curso 
1 3% 

Visão ampla 1 3% 

Flexibilidade nas reuniões e eventos do curso 1 3% 

Acadêmicas 

Formação continuada ofertada aos docentes e 

coordenadores 
3 10% 

35% 

Abertura para o gerenciamento de atividades acadêmicas 2 6% 

Docentes com qualificação excelente 1 3% 

Contribuição dos Docentes na formação do curso 1 3% 

Acesso a Secretaria 1 3% 

Captação constante e sistemática de acompanhamento 1 3% 

Modelo de Ensino Estácio 1 3% 

Presença de pedagogos, além de coordenadores disponíveis 

para pensar nas questões de ensino-aprendizagem. 
1 3% 

Institucionais 

Políticas de incentivo a meritocracia 2 6% 

26% 

Ferramentas Institucionais (relatórios) 2 6% 

Estrutura física da IES 1 3% 

Interesse e disponibilidade em entender as demandas do 

curso 
1 3% 

Flexibilidade no horário 1 3% 

Desenvolvimento de cultura empreendedora 1 3% 

  TOTAL 31 100% 100% 

Fonte: Dados primários, 2013. 

 

 

 Em referências ao(s) Benefício(s) e/ou condições que contribuem com as 

possibilidades de empreender na gestão dos cursos, verifica-se na Tabela 26, as 

seguintes citações dos Coordenadores quanto às questões abertas. As habilidades 

com maior margem de citações foram as: Acadêmicas com 35%, Institucionais com 
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26% e Gerenciais com 23%. Quanto aos subitens de cada função foram citados: 

com 10%, “Domínio do negócio e acesso a informação, como relatórios...”; com 10%  

“formação continuada ofertada aos docentes e coordenadores”; 6% “abertura para o 

gerenciamento de atividades acadêmicas” e com 6% “políticas de incentivo a 

meritocracia”. Os demais itens, em sua maioria de citações com 3%, apresentação 

bastante diversidade de conteúdo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos resultados, conseguimos atingir os objetivos propostos, a 

começar pelo conhecimento do perfil dos Coordenadores de curso, sendo estes, o 

foco deste estudo. Através dessa compreensão observamos que as ações a serem 

propostas no tópico a seguir ganham mais sustentabilidade tendo em vista que 

informações sobre perfil e comportamento foram elencadas para este fim. 

Para complementação da temática pesquisada, os resultados permitiram 

compreender, através da visão dos coordenadores, as dimensões da atividade, as 

dificuldades e condições que impactam as possibilidades de empreender na gestão 

dos cursos. E como fechamento, analisamos a relação entre o perfil dos 

coordenadores e o perfil dos empreendedores. 

Em qualquer estratégia empresarial, não basta ter informações sobre o 

mercado ou os concorrentes, sem antes conhecer a própria organização, seus 

pontos fortes e fracos, suas oportunidades e ameaças e os gestores que estão na 

linha estratégica de ações voltadas a inovação. Informações estas, dotadas de um 

significado relacionado ao contexto descrito em todo o referencial teórico.  

A informação tem origem a partir de dados processados, desta forma 

entendemos a informação como sendo a análise de dados determinados para um 

fim específico. Neste caso, representada pela preocupação na competitividade e 

gestão da inovação nos cursos superiores das IES pesquisadas, assim, necessária 

para apoiar as decisões e exercerem influência sobre o comportamento dos 

coordenadores de curso. 

O empreendedorismo ganha força na economia de muitos países. Dessa 

forma, o entendimento do perfil deste profissional empreendedor que, através de 

suas habilidades, ganha destaque e chama atenção para a importância deste 

profissional no quadro funcional das organizações. Sendo este, hoje chamado de 

“intraempreendedor” ou “empreendedor corporativo”. 

 Para Peiris (2012) o empreendedor é parte integrante do processo de 

oportunidade de desenvolvimento, que se explorado com seus conhecimentos, 

capacidades e aprendizagens criam valor para o cliente, como resultado, a natureza 

evolutiva da empresa. A partir de uma perspectiva empreendedora adaptar, construir 

e integrar o conhecimento reconfigura uma vantagem competitiva sustentável para a 

empresa. 
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Nesse contexto, as IES pesquisadas devem adotar práticas de disseminação 

da cultura empreendedora no entorno das atividades desenvolvidas pelos 

Coordenadores de Curso. Promover discursões sobre a temática para os níveis 

estratégicos visando complementação das ações de gestão que desenvolve em sua 

política institucional. Dessa forma, e empresa ganha com qualidade, inovação e 

competitividade. 

 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

 Diversos desafios permeiam o ambiente das IES, a destacar, nesta 

pesquisa, a importância de uma gestão dos cursos com foco na inovação e 

competitividade. 

 Verificamos, com base nas considerações finais e nas discursões das 

questões presentes no estudo, que foi possível chegar as seguintes observações, 

quanto aos quesitos a serem considerados de maior atenção: 

 Se faz importante entender o perfil dos coordenadores, para assim, serem 

propostas novas formas de gestão adequadas ao comportamento individual e 

coletivo, neste sentido, implantar ações empreendedoras; 

 Como visto no Gráfico 20, onde 67% dos Coordenadores não tiveram 

experiências na Coordenação em outras IES. Comparado ao Gráfico 21 de 

tempo de Coordenação no atual curso, representado por 62% que exercem a 

atividade com experiência de 4 meses a 2 anos e meio. A complementar com 

o resultado das questões abertas onde perguntado quais dificuldades 

impactam nas possibilidades de empreender, foi citado com maior índice 

19%, a falta de conhecimento e treinamento em certos processos 

institucionais. Verificamos que é necessária atenção quanto a absorção 

completa das dimensões da atividade pelo profissional, tendo em vista a 

relação direta entre informação e diferencial competitivo e inovação; 

 Visando ações para avanço do comportamento empreendedor, conforme 

Gráfico 26 podemos atentar a melhoria dos seguintes índices: Seu 

comportamento se destaca como uma referência para a equipe – 67%, Utiliza 

seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, sempre usando a 

criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas – 67%, 
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Constantemente revisa seus planos tendo em conta os resultados obtidos e 

mudanças circunstanciais – 60%, É incansável e louco pelo trabalho – 60%, 

Busca informação para transformá-las em oportunidades de novos negócios – 

60% e Excede os limites e vai além do pré-estabelecido – 53%; 

 No que tange as funções dos coordenadores, dispostas na Tabela 24, chama 

atenção para a seguintes macro-funções, que obtiveram índices superiores a 

20%, quando somados os quesitos “às vezes”, “quase nunca” e “nunca”: 

Implantar e garantir o Modelo de Ensino – 20%, Manter e atualizar Projetos 

Pedagógicos – 23,5%, Elaborar o Orçamento do curso – 40%, Gerir o 

orçamento do curso atuando como dono – 36,4% e Garantir cumprimento do 

Calendário acadêmico – 40,5%. 

 Através da presente pesquisa, constatamos que os resultados almejados 

foram alcançados a princípio, porém pretendemos ainda uma continuidade de 

discursões, por meio de novos trabalhos adotados sobre a cultura empreendedora 

dentro das IES e que certamente o tema não deve ser negligenciado, tendo em vista 

a sustentabilidade do negócio por meio da inovação e desenvolvimento de práticas 

empreendedoras. 
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QUESTIONÁRIO 
Caro(a) coordenador(a),  

Visando a melhoria contínua na qualidade dos cursos, gostaríamos da sua colaboração no preenchimento da pesquisa abaixo.  
Não deixe nenhuma questão em branco. Sua avaliação é muito importante! 

 
1. Qual curso Coordena 
________________________________________ 
2. Faixa etária 
A.(   ) 16 a 25 anos         B.(   ) 26 a 35 anos     C.(   ) 36 a 45 anos      D. (   ) Acima de 45 anos 
3. Nível de escolaridade. Em qual Instituição concluiu a última formação? 

______________________ 
A.(   ) Especialista          B.(   ) Mestrando         C.(   ) Mestre           D. (   )Doutorando       E.(   ) Doutor 
4. Que meio mais utiliza para se manter atualizado acerca dos acontecimentos do mundo 

contemporâneo? 
A.(   ) Jornais               B.(   ) TV                C.(   ) Internet            D.(   ) Livros/Revistas       E.(   ) Rádio 
5. Estado Civil 
A.(   ) Solteiro                 B.(   ) Casado             C.(   ) Viúvo             D.(   ) Divorciado        E.(   ) Outros 
6. Sexo 
A.(   ) Masculino             B.(   ) Feminino 
7. Renda familiar 
A.(  ) Até 1.500,00       B.(   ) De 1.501 a 3.000,00    C.(   ) De 3.001,00 a 5.000,00     D.(   ) Acima de 
5.001,00 
8. Carga Horária mensal dedicada a gestão do curso. 
A.(   )10h     B.(   )15h      C.(   )20h      D.(   )25h     E.(   )30h     F.(   )35h     G.(   )40h     H.(   )Acima 

de 40h 
9. Carga Horária mensal dedicada docência? ________ h/a. 
10. Trabalha em outra empresa? 
A.(   ) Sim                        B.(   )Não 
11. Teve experiência como Coordenador de curso em outras IES? 
A.(   ) Sim                        B.(   )Não 
12. Quanto tempo está na função de Coordenador de curso? _____________. 
13. Quanto tempo está na função de Docência no Ensino Superior? __________________. 

 
14. Responda as questões abaixo marcando as afirmativas correspondentes ao seu grau de concordância. 

Considere: 5-SEMPRE; 4-QUASE SEMPRE; 3-ÀS VEZES; 2-QUASE NUNCA; 1-NUNCA. 

 
 HABILIDADES EMPREENDEDORAS 5 4 3 2 1 

1 Tem atitude de dono na empresa      

2 É pró-ativo e se antecipa ao futuro.      
3 Toma decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de adversidade.      
4 Excede os limites e vai além do pré-estabelecido.      

5 Busca informação para transformá-las em oportunidades de novos negócios.      

6 Implementa suas ações com total comprometimento, com vontade de “fazer acontecer”.      
7 É incansável e louco pelo trabalho.      
8 Tem paixão pelo que faz, pelo seu trabalho.      
9 Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal.      

10 Seu comportamento se destaca como uma referência para a equipe      

11 Cuida bem da rede de contatos      

12 
Desenvolve ou utiliza procedimentos e recursos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que 
o trabalho atenda a padrões de qualidade. 

     

13 Constantemente revisa seus planos tendo em conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais.      

14 
É sedento pelo saber e aprende continuamente, pois sabe que quanto maior o domínio do negócio, maior será 
o êxito. 

     

15 Assume riscos calculados e  gerencia o risco, avaliando as reais chances de sucesso.      

16 
Utiliza seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, sempre usando a criatividade em busca de 
soluções para melhorar a vida das pessoas. 

     

17 É independente e autoconfiante mesmo em resultados desanimadores      

 
 
15. Responda as questões abaixo marcando as afirmativas correspondentes ao seu grau de concordância. 

Considere: 5-SEMPRE; 4-QUASE SEMPRE; 3-ÀS VEZES; 2-QUASE NUNCA; 1-NUNCA. 
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MACRO-ATRIBUIÇÕES ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 5 4 3 2 1 

Gerenciar o corpo 
docente do curso 

Solicita desligamentos e contratações, sugerindo nomes e aprovando dentro dos fluxos 
corretos           

Avalia desempenho e verifica aderência ao perfil desejado           

Realiza Feedback com os docentes           

Homologa docentes           

Atender alunos 

Analisa isenção de disciplinas para TE-MSV           

Analisa requerimentos           

Orienta alunos sobre dúvidas quanto ao curso, disciplinas e reclamações           

Orienta alunos sobre questões financeiras           

Executa o projeto 
pedagógico do curso 

Realiza reuniões com o NDE e com o colegiado de professores.           

Acompanha avaliações/provas aplicadas           

Programa atividades complementares do curso           

Garante o funcionamento dos recursos pedagógicos (laboratórios, bibliotecas, clínicas, etc)           

Acompanha conteúdo ministrado           

Implanta e garante 
Modelo de Ensino 

Sensibiliza o corpo docente e discente para as melhorias advindas do novo modelo de 
ensino.           

Supervisiona a aplicação das atividades estruturadas           

Supervisiona o uso do material didático e da biblioteca virtual por professores e alunos           

Supervisiona o acesso dos professores no web-aula           

Mantém e atualiza 
projetos pedagógicos 

Mantém as estruturas curriculares, incluindo análise de equivalências           

Propõe inovações e melhorias para o curso           

Gera oportunidades de negócio           

Solicita atualização da bibliografia básica e complementar           

Garante as condições 
necessárias aos 

processos de estágio. 

Monitora assiduidade e pontualidade dos professores           

Cobra o lançamento de notas e frequência pelos professores do curso dentro dos prazos 
estabelecidos           

Representa o curso 
para o público 

externo/interno 

Mantém articulação com Órgãos de classe, sob demanda institucional.           

Participa de Eventos institucionais representando o curso           

Participa das Colações de grau do curso           

Elabora o orçamento 
do curso 

Executa o planejamento acadêmico: monta quadro de horários e perfil de professores a 
serem utilizados           

Elabora orçamento de base de alunos e ticket médio do curso           

Levanta necessidades de Capex e Opex para Biblioteca e Laboratórios           

Gere o orçamento do 
curso, atuando como 

DONO 

Gere professores seguindo diretrizes do PCP           

Gere professores TI-TP nas atividades fora de sala de aula           

Acompanha a liberação de Capex e Opex de biblioteca e laboratórios           

Acompanha o Custo Docente/ROL da unidade           

Acompanha a Margem Zero e o EBITDA da unidade (e do curso, quando disponível)           

Assegura o 
atendimento a 

aspectos regulatórios 
do curso  

Recebe comissões de avaliação do MEC           

Estrutura e mantém o NDE do curso           

Coleta informações para produção de documentos e montagem do projeto pedagógico 
(evidências)           

Divulga, prepara e conscientiza alunos e professores sobre o Enade           

Contribui para a 
manutenção da base de 

alunos 

Acompanha aproveitamento discente (nota e frequência)           

Participa das atividades de captação, sob demanda do comercial do núcleo, e de renovação, 
sob o controle do Acadêmico do Núcleo           

Garante o 
cumprimento do 

calendário acadêmico 

Participa da criação e manutenção de convênios para obtenção de vagas de estágio           

Avalia relatórios de estágios de alunos           
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Cite qual(s) a(s) dificuldade(s) que impactam as possibilidades de empreender na gestão dos cursos 
no que tange as funções: 

POLÍTICAS 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

GERENCIAIS 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

ACADÊMICAS 
(PEDAGÓGICAS) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

INSTITUCIONAIS 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Cite qual(s) o(s) benefício(s) e/ou condições que contribuem com as possibilidades de empreender na 
gestão dos cursos no que tange as funções: 

POLÍTICAS 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

GERENCIAIS 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

ACADÊMICAS 
(PEDAGÓGICAS) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

INSTITUCIONAIS 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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