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Mas hoje, este papel é muito mais amplo, tendo o coordenador 
funções: políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais.

Quem é o coordenador de curso?

O coordenador de curso atual deve estar atento às inovações 
constantes que ocorrem no mundo e suas implicações na 
educação. 

1. INTRODUÇÃO

Há alguns anos o papel do coordenador de curso era basicamente 
acadêmico, exercendo tarefas como manter a qualidade do curso, 
articulação com alunos e docentes, atender as normas do MEC.

São profissionais da educação para além da docência e, nesse 
sentido, realizam uma intervenção na prática educacional mais 
ampla.
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Fonte: Goldman Sachs
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Ÿ Ter competência gerencial

Para assumir esta função, alguns requisitos são essenciais:

Ÿ Ministrar aulas para os cursos que coordena;

Ÿ Possuir mestrado e/ou doutorado, na área de atuação do curso;
Ÿ Possuir regime de contrato de tempo integral;

> Coordenador segundo INEP

Segundo o documento INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE 
CURSOS DE GRADUAÇÃO Presencial e a Distância do INEP, de 2017, 
para que o curso receba nota 5, no quesito Atuação do Coordenador, 
deve atender ao seguinte:

> O Coordenador, segundo Roberto Shinyashiki: 

“A atuação do coordenador está de acordo com o PPC, atende à 
demanda existente, considerando a gestão do curso, a relação com 
os docentes e discentes, com tutores e equipe multidisciplinar 
(quando for o caso) e a representatividade nos colegiados 
superiores, é pautada em um plano de ação documentado e 
compartilhado, dispõe de indicadores de desempenho da 
coordenação disponíveis e públicos e administra a potencialidade 
do corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a 
melhoria contínua.”

“O Coordenador de Curso deve ser uma pessoa ética, um estudante 
permanente
cheio de grandes expectativas, com ideias claras, simples, com amplo 
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2. FUNÇÃO POLÍTICA

2.1 Exercício da liderança 

Dentro das funções políticas, entende-se que o coordenador deve ser 
reconhecido por seus liderados. Deve exercer uma liderança inovadora, 
com maturidade e responsabilidade, que valorize o pensamento crítico e 
com resiliência. 

Como disse anteriormente, o coordenador possui quatro áreas básicas 
de função: políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais.

Esta área pode ser dividida em cinco: exercício da liderança, atitude 
estimuladora; representar seu curso, promotor do curso, responsável 
pelas parcerias.

Vamos ver como se dá cada uma destas atribuições.

Neste capítulo iremos analisar a função política.

relacionamento profissional, cercado de amigos vencedores, que saiba 
dizer adeus a quem não merece estar num curso superior, resolutor de 
problemas, com vida espiritual definida e que saiba planejar as mudanças 
que, a cada passo, são exigidas.”

Um bom líder deve engajar e motivar sua equipe. Para motivar seus 
docentes, o coordenador deve promover o aprendizado, novas 
experiências, um time colaborativo e o crescimento profissional de cada 
um. Propiciar o bem estar, a felicidade no ambiente de trabalho é 
fundamental.

Ÿ Estilo participativo de liderança;

A seguir cito alguns paradigmas deste coordenador, que lidera com 
inovação:

Ÿ Integração entre coordenadores e equipe;

Ÿ Visão holística, abrangente e inclusiva;
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2.2 Atitude Estimuladora

Ÿ Resolutor de conflitos: busca causas, oportunidade de aprender e 
dialogar;

2.3 Representar o Curso

É interessante também que ele se torne referência em sua área de 
atuação em sua cidade, por exemplo. Isto agrega muito à IES. Isto 
externamente.

Atitude estimuladora significa que o coordenador deve ser reconhecido 
pela sua atitude proativa, entusiasmada, participativa, congregadora 
perante seus discentes e docentes. Estas atitudes geram engajamento 
fazendo com que a equipe se sinta envolvida com a IES

Internamente, o coordenador deve promover seu curso, fazendo com 
que ele se destaque, através de participação de comitês e comissões, 
entre outros.



5

As parcerias, das mais diversas possíveis, agregam valor ao curso, 
permite que pesquisas sejam realizadas internamente, atendendo assim 
aos parceiros, promove maior aderência de docentes e discentes e eleva 
o nome da IES no mercado de trabalho.

2.4 Promover o Curso

Para o INEP, uma bibliografia básica, digna de nota 5 deve: “está 

3. FUNÇÃO GERENCIAL

O coordenador precisa estar presente em eventos de sua área e realizar 
o planejamento de eventos técnico-científicos promovido pelo Curso 
dentro da sua instituição.  Fazer o marketing do curso. Estas são ações 
que promovem captação e retenção de alunos.

2.5 Parcerias

As funções gerenciais podem, às vezes, intercalar com a acadêmica. 
Podemos dividir esta área em cinco: gerenciar instalações do curso, 
indicação de bibliografia, acompanhamento do discente, contratação de 
docentes, processo decisório do curso.

3.1 Gerenciar instalações do curso

Em geral, nas IES, existem os gerentes de campus, que são pessoa 
responsáveis por toda instalação daquele campi, limpeza, compra de 
insumos, entre outros. Mas o coordenador deve gerenciar as instalações 
que seu curso ocupa, para que a qualidade das aulas seja mantida. Se 
seu curso possui laboratórios, deve estar atento à aquisição e compra de 
equipamentos, compra de insumos, qualidade deste ambiente.

3.2 Indicação de Bibliografia

É função do coordenador, apoiado pelo NDE, fazer a indicação de livros 
materiais especiais e assinatura de periódicos necessários às disciplinas 
do curso. 
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referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, 
comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da Unidade 
Curricular, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de 
outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou 
assinatura de acesso) disponível no acervo.”

O coordenador deve acompanhar os discentes, promovendo sua 
retenção. O controle de frequência, um índice que pode mostrar a 
tendência de evasão do aluno, deve ser feita frequentemente. Deve-se 
verificar também a inadimplência dos alunos, fator que pode levar o 
aluno a evadir ou cair de rendimento. Quando a IES possui um bom 
sistema de Big Data, a vida do coordenador, nesta área, é bem facilitada.

Nesta área, cabe ao coordenador:

Ÿ Identificar quais disciplinas necessitam de contratação de professor;
Ÿ Conduzir o processo seletivo

3.4 Contratação dos docentes

Ÿ Realizar o desligamento de docentes, quando necessário.

3.3 Acompanhamento do discente
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A contratação dos professores deve ser feita com muita atenção, a fim de 
que a qualidade do curso seja elevada. Alguns critérios devem ser 
verificados, tais como: experiência no mundo do trabalho, para que possa 
repassar ao aluno; atualizar-se com relação a interação teoria e prática, 
estar atento às inovações na educação, entre outras.

A função acadêmica é a área de atuação mais antiga deste cargo. Esta 
função é o cerne do escopo. 

4. FUNÇÃO ACADÊMICA

Aqui o coordenador atua como um agente transformador, na medida 
que transforma a si mesmo, atingindo toda sua equipe de docentes, 
prestando assistência didático-pedagógica, refletindo sobre as práticas 
de ensino, auxiliando e construindo novas situações de aprendizagem, 
aplicando a inovação na educação. Este gestor deve estar 
comprometido com o processo de humanização da educação.

Não cabe mais aqui, como já foi no passado, o papel do coordenador 
controlador, no sentido de ficar tomando conta do professor. A educação 
moderna exige uma gestão mais descentralizadora, onde se verifica 
maior autonomia, liberdade e flexibilidade.

O coordenador deve ser o responsável pelo processo decisório do curso. 
Deve gerir os processos, internos e externos, atento aos prazos e 
burocracias pertinentes.

Vamos analisar alguns pontos muito importantes, que o coordenador 
deve entender, nesta área:

3.5 Processo decisório do curso
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4.1 Projeto Pedagógico de Curso

Segundo o INEP, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é: "Documento 
que representa o planejamento e a organização do curso, sendo insumo 
formal e estruturante da oferta de serviço de ensino". Este documento é 
dos norteadores do trabalho do coordenador.

O Projeto Pedagógico do Curso deve refletir as condições concretas de 
oferta de um curso de graduação, observados seus elementos 
constituintes e previsões estabelecidas no âmbito do curso, obedecidas 
as Diretrizes Nacionais do Curso.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS, do INEP diz que, que o 
PPC deve conter a: "Organização Didático- Pedagógica, Corpo Docente e 

O PPC deve possuir parâmetros que orientem o cotejamento entre o 
realizado e o almejado para um curso de graduação, em diferentes 
aspectos.
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Tutorial e Infraestrutura".

Ÿ Sua carga horária;

O PPC deve abordar, entre ouros itens:

Ÿ O número de vagas a serem ofertadas; 

Ÿ Os programas do curso, suas metodologias e tecnologias e materiais 
didático

Ÿ Recursos tecnológicos e demais elementos acadêmicos
Ÿ Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal

O coordenador de curso deve ser o autor deste documento, juntamente 
com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), e deve ser atualizado 
anualmente. Ele deve estar em consonância com todas as diretrizes 
institucionais e do ministério da educação.

4.2 NDE

Para o INEP, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) é: “grupo de docentes, 
com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo 
de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC).”

Ÿ Os turnos e o funcionamento o curso

O coordenador é responsável por gerir esta equipe. O ideal é que a 
equipe seja formada por: “no mínimo, 5 docentes do curso; seus 
membros atuam em regime de tempo integral ou parcial (mínimo de 20% 
em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros possuem 
titulação stricto sensu; tem o coordenador de curso como integrante”

Este núcleo foi criado pelo MEC em 2010, justamente para que as ações 
e decisões a respeito do andamento dos cursos superiores não fossem 
centralizadas apenas na figura do coordenador. A equipe irá trabalhar na 
consolidação e atualização do PPC, levando em consideração as DCN e 
as demandas que surgem das mudanças que acontecem no mundo. 
Podemos dizer que é um comitê que pensa o curso.
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O coordenador não é o único, mas é um dos principais responsáveis pela 
qualidade do curso. Isto é primordial. E a qualidade envolve uma gama 
de itens. Vamos analisar alguns: 

4.3 Qualidade do curso

Ÿ Avaliação interna: análise criteriosa dos dados fornecidos pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Estes dados são valiosos para 

Ÿ Ambiente escolar: o aluno deve se sentir atraído pela instituição. 
Disciplina, respeito e solidariedade devem ser valorizados.

Ÿ Aplicação da Psicologia Positiva, gerando um senso de pertencimento 
ao aluno que culmina com maior participação dele na vida acadêmica. 
Por outro lado, aplicação desta teria com a equipe docente gera 
profissionais com muita “sede” de ensinar.

Ÿ Prática pedagógica: deve estar em consonância com os objetivos do 
curso, sem esquecer as inovações.
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melhoria da qualidade do curso;
Ÿ Deve estar atento às Atividades Complementares ofertadas pelo 

curso;

Ÿ Deve ser responsável pelos projetos de extensão e sua 
curricularização.

Este é um tema que tem sido bastante discutido no setor, mas que 
muitos são entendem ou não aplicam ainda. É sabido que o mundo 
mudou, a forma como nos relacionamos, como nos comunicamos, como 
nos locomovemos mudou e o mesmo deve acontecer com a educação. 
Não podemos continuar a utilizar metodologia do passado para cargos e 
profissões que nem ainda existem. Temos que, da melhor forma possível, 
educar nossos alunos e aí a inovação é fundamental.

Neste item darei uma pincelada no assunto, pois ele é extenso e é 
material para um livro inteiro.

Vamos focar então no lado da inovação na gestão, já que este é o tema 

4.4 Inovação na Educação

Ÿ Estímulo à iniciação científica. E neste caso vale tanto para docentes 
como discentes.
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Ÿ Ter sempre em mente as oportunidades de inovação.

Estes são alguns pontos. Estar atento as mudanças que acontecem no 
mundo e como isto pode afetar o curso que coordena é tarefa diária de 
qualquer coordenador.

É preciso que o coordenador de curso entenda o que é ser um líder 
inovador, para que ele se autoavalie e, caso não possua este perfil, se 
aprimore para se adequar a estas mudanças.

Ÿ Estímulo aos docentes em aplicar metodologias ativas, pertinentes às 
disciplinas que lecionam, curso que lecionam e realidade do aluno e 
IES;

principal deste e-book.

Ÿ Estar atento à flexibilização curricular, vista as mudanças recentes 
realizadas pelo Ministério da Educação.

Ÿ Investir no desenvolvimento de sua equipe;
Ÿ Estar aberto à experimentação.

E onde esta inovação está presente então? Vou citar alguns itens:

Ÿ Gestão participativa: a gestão não pode ser mais centralizada na 
pessoa do coordenador, como aquele que se considera único dono da 
verdade. A integração com docentes, equipe administrativa, discentes 
e outros atores presentes na IES é de fundamental importância para 
maior diversidade de opiniões, que poderão trazer projetos inovadores 
para o curso;

Ÿ Fazer uma análise de seu curso através do octogno da inovação e 
assim ter uma ideia da aplicação da inovação nele.

5. FUNÇAO INSTITUCIONAL

5.1 ENADE

O ENADE é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Ele “avalia 
o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos 

Nesta área fala da conduta e desempenho do coordenador em relação à 
IES. A seguir apresento quais são as responsabilidades nesta área:
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5.2 Avaliações externas

O Ministério da Educação, além do ENADE, utiliza as avalições externas 
também, para avaliar a qualidade dos cursos. Por avalições externas 
entendem-se os processos de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de curso, onde o coordenador deve estar 
à frente. Vamos definir melhor estas três avaliações:

Ações específicas para este exame podem ser realizadas, mas sempre 
dentro

Ÿ Autorização de curso: é a avalição para que o curso inicie seu 
funcionamento. Esta avaliação é feita in loco, no caso de Faculdades. 
Para Universidades e Centros Universitários, não é necessário, pois 
estes possuem autonomia.

da ética.

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos 
cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 
ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de 
atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.”

Esta avaliação acontece, via de regra, de três em três anos. O seu 
resultado é de muito importante tanto para o curso em si, como para a IES 
que o abriga. Uma nota ruim pode gerar sansões severas.

O coordenador deve verificar se o conteúdo ofertado durante todo seu 
curso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) afim 
que de que os alunos estejam preparados profissionalmente e para o 
ENADE.
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