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Introdução

A figura do coordenador acadêmico de curso de gra-
duação surgiu em meados da década de 60, em um con-
texto histórico repleto de conflitos sociais, econômicos e 
políticos, sobretudo por ser marcado pela ditadura militar 
e pela insatisfação social.

Nessa época, as ações do coordenador centralizavam-
-se na gestão didático-pedagógica, ou seja, sua função 
era mediar a relação entre alunos e professores, devendo 
exclusivamente atender às demandas dos discentes e 
dos docentes, o que se supunha bastar para o curso ser 
bem-sucedido.

Somente em 1981, o MEC reconhece que o coordena-
dor deveria atuar como gerente de um projeto de apren-
dizagem. A partir dessa perspectiva, surgem as primeiras 
iniciativas de definir sua função. Segundo Cantídio (1981 
apud DIAS, 2009a, p.2), as diretrizes para uma boa coor-
denação de curso são:

•	divisão/supervisão do ensino;

•	estudo e formulação de currículos;

•	aprovação dos programas;

•	acompanhamento da execução dos planos de 
ensino;
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•	avaliação da produtividade do processo de 
ensino-aprendizagem;

•	atuação em áreas físicas utilizadas em atividades 
didáticas;

•	articulação com o CEPE (Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão) através de representantes docentes. 

Na década de 80, o coordenador de curso mantém 
as funções estabelecidas em 1981, sendo acrescentada 
a função de gerente, marcada por inúmeros desafios que 
limitavam a adequação da sua ação. 

Com a LDB No 9394/96, do coordenador de curso 
 passa-se a exigir uma nova característica, visto que o curso 
toma forma de unidade acadêmico-administrativa dentro 
da IES, sendo ele visto como um gestor nessa unidade.

O coordenador de curso, além do conhecimento 
acadêmico-pedagógico, precisa conhecer a legislação 
do setor, bem como adequar as técnicas de gestão a sua 
realidade, sobretudo porque passa a ser responsabilizado 
diretamente pelo mau desempenho nas avaliações ofi-
ciais, o que pode gerar o descredenciamento do curso 
que está gerenciando. Diante de tais especificações, atri-
buições e exigências legais, é de suma importância defi-
nir o perfil e a função desse profissional, bem como as 
dimensões por ele assumidas.

Dessa forma, a presente pesquisa buscou responder 
a seguinte indagação: como definir um método de gestão 
estratégica a partir de indicadores de ações para o coor-
denador de curso de graduação, visando resultados efi-
cientes e eficazes em uma IES privada, diante da atual 
política educacional brasileira?

Essa pesquisa foi realizada em uma IES privada nos 
anos de 2009 e 2010, com o objetivo de propor um 
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método de gestão estratégica com base em indicadores 
representativos das ações do coordenador acadêmico de 
curso de graduação, a fim de possibilitar o desenvolvi-
mento do Balanced Scorecard para que se tenha uma 
gestão eficaz e eficiente diante da política educacional 
brasileira.

O resultado da pesquisa foi a elaboração de um 
método de gestão estratégica, apresentado para o núcleo 
gestor da IES em 18 de agosto de 2010.

Os tópicos deste artigo explicitarão os aspectos abor-
dados na dissertação que resultou no método de gestão 
estratégica para a IES privada.

Ações do Coordenador Acadêmico de Curso de Graduação

O Perfil do Coordenador Acadêmico de Curso 

O novo perfil do coordenador acadêmico representa 
um profissional capaz de analisar o contexto social e a sua 
influência na IES e, a partir desse cenário, buscar estra-
tégias flexíveis, criativas e estimulantes para enfrentar 
e superar os desafios propostos pela sociedade e pelas 
políticas públicas que estão em vigor.

Diante dessa perspectiva, tem crescido a cobrança 
sobre os coordenadores de curso, visto que, além de 
mediador entre professores e alunos e entre  professores 
e diretoria, atualmente, ele precisa ter conhecimento 
administrativo, visando canalizar recursos financeiros e 
materiais para o curso, promover e envolver o curso em 
eventos de investigação científica e ainda manter-se atua-
lizado sobre os aspectos legais e as políticas públicas pro-
postas pelo MEC.

Também deverá manter-se atualizado no que diz res-
peito a sua formação profissional, pois precisa compreender 
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que cada curso é uma unidade estratégica e que necessita 
gerar resultados e, por isso, deve desenvolver 

um papel de liderança para fazer com que, nessa uni-
dade – que vai reunir alunos e docentes –, se possa 
aglomerar todos para alcançar os resultados de qua-
lidade que se espera (LAZZARINI, 2006, apud MAR-
QUES, 2006, p.1).

Cabe à IES estruturar-se para essa nova demanda de 
profissionais, visto que poderão assumir o papel de ges-
tores de curso e que deverão buscar estratégias criativas 
e executáveis para garantir 

sustentabilidade dos cursos de graduação; atrati-
vidade para os seus cursos superiores; diferencial 
competitivo; estratégias de retenção de alunos; estra-
tégias de retenção de talentos de docência, através de 
estratégias de formação e remuneração compatíveis 
(SANTOS, 2008).

Como se pode perceber, a função do coordenador de 
curso é ampla e complexa, sobretudo porque deve favore-
cer a construção de uma equipe coesa, engajada, focada 
em objetivos e metas consensualmente definidas e vincu-
ladas aos planos e projetos da instituição.

O papel do coordenador é fundamental no gerencia-
mento do curso, exigindo dele autonomia para articular 
e mobilizar a equipe, tendo em vista o fazer pedagógico. 
Vale ressaltar que o objetivo central da ação do coordena-
dor é a melhoria do processo ensino-aprendizagem e o 
gerenciamento será o elemento indispensável para atingir 
esse objetivo. 

Ressalte-se que a função pedagógica e a função de 
gestor requerem tempo, disciplina e planejamento estra-
tégico para a execução de suas ações. Com a falta desses 
elementos, o profissional correrá o risco de perder o foco 
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de sua própria ação, que é a de favorecer um curso de 
qualidade e o sucesso acadêmico dos discentes.

Por fim, é preciso que o coordenador de curso em uma 
IES pública ou privada se aproprie do conhecimento que 
exige sua função. De acordo com Franco (2002), o coorde-
nador assume quatro funções bem definidas e divididas em 
dimensões: política, gerencial, acadêmica e institucional.

Relevância da Gestão Estratégica na Ação do Coordenador Acadêmico 
de Curso

O coordenador acadêmico de curso de graduação 
assume, dentro da dimensão gerencial, uma ação estra-
tégica, que exigirá dele uma postura condizente com a 
gestão estratégica, segundo Herreiro Filho (2005, p.3): 

A gestão estratégica é um processo contínuo porque a 
estratégia realizada de uma organização nem sempre 
coincide com a estratégia pretendida, devido às cons-
tantes mudanças verificadas na sociedade e no ambiente 
dos negócios [...] Assim, a gestão estraté gica precisa 
realizar um contínuo monitoramento dos resultados da 
organização, para executar as  constantes adaptações 
da empresa, requeridas pelo seu meio ambiente. Dessa 
forma, a estratégia é emergente, precisando ser flexível 
e criativa para superar as incertezas, os riscos e apro-
veitar as novas oportunidades nos mercados.

Esse profissional poderá, em sua gestão estratégica, 
utilizar o Balanced Scorecard como uma ferramenta que 
o auxiliará na tomada de decisão, no controle das variá-
veis estratégicas e no aperfeiçoamento de sua ação. 

O Balanced Scorecard corresponde a um sistema de 
avaliação de desempenho organizacional, que visa equi-
librar a instituição, mediante ao balanceamento entre 
quatro diferentes perspectivas. Somente a perspectiva 
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financeira não determinará o sucesso e a estabilidade da 
empresa, de acordo com Kaplan e Norton (1997, p.2):

[...] O Balanced Scorecard traduz a missão e a estraté-
gia das empresas num conjunto abrangente de medidas 
de desempenho que serve de base para um sistema de 
medição e gestão estratégica. O Balanced Scorecard 
continua enfatizando a busca de objetivos financeiros, 
mas também inclui os vetores de desempenho desses 
objetivos. O scorecard mede o desempenho organi-
zacional sob quatro perspectivas equilibradas: finan-
ceira, do cliente, dos processos internos da empresa, 
e do aprendizado e crescimento. O BSC permite que 
as empresas acompanhem o desempenho financeiro, 
monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na cons-
trução de capacidades e na aquisição dos ativos intan-
gíveis necessários para o crescimento futuro.

Para desenvolver o BSC na instituição, algumas con-
dições devem ser aceitas. Primeiro, precisa-se da par-
ticipação de toda a organização na criação das estraté-
gias; segundo, as discussões sobre as estratégias devem 
abranger todos os setores da organização, inclusive os 
parceiros de negócio; terceiro, as pessoas somente esta-
rão envolvidas no processo se identificarem oportunida-
des de crescimento e recompensa.

Nesta pesquisa, para a gestão estratégica do coorde-
nador de curso de graduação, foram definidas as seguintes 
perspectivas a serem balanceadas para que a IES tenha 
um gestão de excelência: cliente, processos internos, aca-
dêmicos e financeiros, aprendizado e crescimento.

Diante do que foi exposto, o coordenador acadêmico 
de curso poderá utilizar o BSC em contexto setorial, ou 
seja, na coordenação em que gerencia, definindo, em 
conjunto com seus colaboradores, os objetivos, as metas 
e os indicadores para todas as perspectivas definidas. 



229O Coordenador de Curso de Graduação Tecnológica de Instituição de Ensino Superior (IES) Privada 
em um Ambiente de Gestão Estratégica

Pode, ainda, desenvolver um mapa estratégico para essa 
aplicação e, assim, controlar os resultados.

O mapa estratégico desempenha diferentes funções 
no processo de planejamento do BSC, sendo necessário 
compreender sua principal finalidade que, segundo Her-
reiro Filho (2005, p.202): 

[...] é descrever, de forma dinâmica, como a organiza-
ção irá criar valor ao longo do tempo. Nesse sentido, 
o mapa estratégico estabelece uma interação entre as 
atividades de formulação e de implementação, mos-
trando o caminho através do qual a estratégia será 
executada pela alta administração e pela equipe de 
colaboradores da empresa.

As estratégias estabelecidas no mapa estratégico, a 
princípio, se apresentam como um conjunto de hipóteses, 
seguidas de escolhas para promover a integração entre 
os diversos objetivos. Por fim, busca estabelecer rela-
ções de causa e efeito entre os diferentes objetivos das 
perspectivas. 

A análise do SWOT possibilitará que o coordenador 
de curso de graduação possa desenvolver um diálogo 
e promover um aprendizado entre a equipe do projeto 
Balanced Scorecard se ela for suplementada pela aná-
lise do impacto das forças macroambientais (HERREIRO 
FILHO, 2005).

O plano de ação do 5W1H é o planejamento de todas 
as ações necessárias para atingir um resultado desejado 
e permite que as tarefas definidas sejam executadas de 
forma clara e objetiva, concretizando sua implementação 
de maneira organizada. Para a organização do 5W1H, 
deve-se elaborar uma tabela sobre determinada ação 
e responder às seguintes questões: What (O quê), Who 
(Quem), How (Como), Why (Por quê), Where (Onde) e 
When (Quando). Depois, deve-se especificar cada ação. O 
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plano de ação pronto deverá ser exposto pela gestão em 
um local visível para que a equipe possa acompanhar a 
execução. Segundo Antonio (2009, p.1): 

Para atingir um objetivo, uma meta, precisamos fazer 
alguma coisa, precisamos agir – realizar uma ou geral-
mente várias ações. Até “não fazer nada” pode ser uma 
ação necessária para atingir um objetivo. E, exceto nos 
casos de urgência máxima, precisamos definir uma 
data para concluir – um prazo. Como para ir a qualquer 
lugar desconhecido precisamos saber qual o caminho 
ou ter um mapa, para chegar a um objetivo também 
precisamos de uma orientação, ou de um plano – o 
Plano de Ação.

Quanto maior a quantidade de pessoas envolvidas no 
processo de execução, maior a necessidade de elaborar e 
executar um plano de ação, sobretudo porque permitirá 
segurança na aplicabilidade e concretização das metas 
definidas. 

Resultados da Pesquisa

Metodologia Utilizada na Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida seguindo o método de 
estudo de caso que, de acordo com Yin (2005), é uma 
estratégia e pressupõe três condições básicas:

As três condições consistem (a) no tipo de questão de 
pesquisa proposta, (b) na extensão de controle que 
o pesquisador tem sobre eventos comportamentais 
atuais e (c) no grau de enfoque em acontecimentos 
contemporâneos em oposição a acontecimentos his-
tóricos. (YIN, 2005, p.23).

A pesquisa é de natureza qualitativa. Segundo Minayo 
et al (1999, p.21-22), 
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a pesquisa qualitativa responde a questões muito par-
ticulares [...] aprofunda-se no mundo dos significados 
das ações e relações humanas, um lado não perceptí-
vel e não captável em equações, médias e estatísticas. 

Os sujeitos da investigação foram os coordenadores 
de curso de graduação tecnológica da Faculdade de Tec-
nologia Darcy Ribeiro, pertencentes a cinco cursos dife-
rentes: Curso Tecnológico em Gestão em Turismo, em 
Processos Gerenciais (Empreendedorismo), em Gestão 
de Recursos Humanos, em Marketing e em Gestão Finan-
ceira. Também participaram da pesquisa 83 alunos dos 
cursos citados.

Na fase da coleta de dados, foi utilizada a entrevista 
com os cordenadores e dois questionários: um para os 
coordenadores e outro para os discentes.

Durante a pesquisa, foi analisada a prática do coorde-
nador acadêmico e sua ação diante do planejamento apli-
cado à IES para, em seguida, compará-la à proposta dos 
métodos aplicados de acordo com a missão e as metas 
traçadas no planejamento do BSC. Também foi observado 
o cotidiano do gestor, os avanços da gestão, seus desafios 
e a proposta de intervenção nas ações da IES, a que se 
seguiu o acompanhamento do processo de atualização e 
das decisões tomadas pelo MEC. 

A entrevista, de tipo estruturado, foi realizada durante 
os encontros individuais com os coordenadores. O entre-
vistador desenvolveu um planejamento e um roteiro de 
perguntas abertas, mas teve a liberdade, de acordo com 
a situação, de explorar mais amplamente cada questão.

O foco da entrevista foi conhecer o ponto de vista do 
entrevistado com relação aos seguintes aspectos: visão 
política, econômica e social da gestão na educação supe-
rior; relevância do planejamento estratégico na sua ação; 
significado do que seja educação superior de qualidade; 
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percepção quanto aos aspectos relativos às políticas públi-
cas e à gestão estratégica; vantagens e possíveis desvan-
tagens no trabalho da gestão do coordenador acadêmico. 
Além desses, outros aspectos também foram abordados 
durante o desenvolvimento da pesquisa.

Após a realização das entrevistas, foram aplicados 
dois questionários, um para o coordenador de curso e 
outro para os alunos, tendo como objetivo ajudar a defi-
nir indicadores, o que possibilitou elaborar a relação de 
causa e efeito nas ações do coordenador acadêmico de 
curso de graduação.

A análise e a interpretação dos dados deram-se a 
partir das transcrições das entrevistas e dos registros de 
observações, o que possibilitou o processo de catego-
rização e tabulação de respostas abertas. Foi realizada 
uma comparação dos dados coletados durante o período 
da observação com as informações coletadas durante a 
entrevista, a fim de se obter uma visão sistêmica da reali-
dade analisada.

Análise dos Dados Coletados na Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida para definir uma gestão 
estratégica com base em indicadores representativos das 
ações do coordenador acadêmico de curso de graduação, 
a fim de possibilitar o desenvolvimento do Balanced Sco-
recard e garantir uma gestão eficaz e eficiente diante das 
políticas públicas brasileiras. 

Para atingir esse objetivo, entrevistas e questionários 
foram utilizados com um grupo de cinco coordenadores 
e 83 alunos de uma IES privada. Com as informações 
coletadas, foi possível desenvolver os indicadores de cada 
perspectiva, o mapa estratégico, as relações de causa e 
efeito e o 5W1H.
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Considerando as dimensões política, acadêmica, ins-
titucional e gerencial da função do coordenador de curso 
de graduação, a pesquisa demonstrou ser relevante divul-
gar os resultados de suas ações para os alunos, como se 
observa no gráfico a seguir.

Gráfico 1 – Visão das coordenadoras de acordo com a dimen-
são 2: acadêmica
Fonte: Baseado nos questionários aplicados às coordenadoras 
(2010).

O gráfico demonstra que as coordenadoras executam 
quase 100% das ações expressas nos itens “Projeto Peda-
gógico do Curso”, “Busca qualidade do curso” e “Avalia o 
curso”, visto que relacionaram a eles as opções “muito 
frequente” e “sempre”. No entanto, a respeito das ações 
dos itens “Estimula a iniciação científica” e “Estimula pro-
jeto de extensão”, uma parte das gestoras informou não 
serem praticadas nos cursos.

O gráfico a seguir aborda a avaliação dos discentes 
sobre a dimensão citada. 

Gráfico 2 – Avaliação dos alunos sobre a ação do coordenador 
na dimensão 2: acadêmica
Fonte: Baseado nos questionários aplicados aos alunos (2010).
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O gráfico 2 demonstra que, para a maioria dos alu-
nos, as coordenadoras buscam a qualidade e avaliam 
o curso, itens bastante assinalados pelos discentes. No 
entanto, as demais categorias (‘desconheço tal ação’, ‘não 
ocorre’ e ‘pouco frequente’) também foram assinaladas , 
demonstrando que, para alguns alunos, essas ações das 
coordenadoras não foram realizadas a contento ou não 
foram divulgadas para eles, o que justifica a disparidade 
no gráfico. Para os itens ‘Estimula a iniciação científica’ 
e ‘Estimula projeto de extensão’, a opção mais indicada 
foi ‘desconheço tal ação’, embora alguns alunos tenham 
afirmado que tais ações aconteçam na IES. Esse fato 
demonstra que os discentes desconhecem ações e proce-
dimentos acadêmicos realizados na IES.

Com relação às entrevistas e aos questionários, foi 
possível definir o SOWT na visão das coordenadoras de 
curso de graduação. Por meio do quadro 1, que trata do 
SWOT do setor de coordenação acadêmica, é possível 
analisar o cenário da faculdade, mediante a verificação do 
ambiente interno e externo. O gestor, após a análise do 
SWOT, é capaz de estabelecer estratégias, com seus devi-
dos objetivos, metas e iniciativas para manter os pontos 
fortes, minimizar os pontos fracos, transformar as ame-
aças em oportunidades e concretizar as oportunidades 
identificadas. 

Análise do Cenário – SWOT

O SWOT analisa o cenário da instituição, mediante a 
verificação dos pontos fortes e fracos, das ameaças e das 
oportunidades. O quatro 1 apresenta o SWOT da IES con-
forme a visão dos coordenadores de curso de graduação.
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QUADRO 1: Swot do Setor de Coordenação Acadêmica
ANÁLISE DO AMBIENTE 

INTERNO
ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

PONTOS 
FORTES

STRENGTHS

PONTOS 
FRACOS

WEAKNESS

AMEAÇAS
THREATS

OPORTUNIDADES
OPPORTUNITIES

Atividades prá-
ticas profissio-
nais.

Falta de incenti vo 
para divulgação 
dos cursos.

Constante divulgação 
de faculdades con-
correntes.

Realizações de parce-
rias com instituições.

Responsabil i-
dade e com-
prometimento 
por parte dos 
coordenadores.

Egressos sem 
embasamen to 
teórico.

Investimento que 
as faculdades con-
correntes fazem em 
seus cursos.

Programa de capacita-
ção para os funcioná-
rios e para os alunos.

C a p a c i t a ç ã o 
com os colabo-
radores.

Investimento nos 
cursos.

Oferta de cursos 
novos das faculdades 
concorrentes.

Palestras com profis-
sionais de mercado.

Nível acadêmico 
e didático dos 
 professores.

A estrutura da 
faculdade.

O número de oferta 
de vagas nas faculda-
des concorrentes.

Abertura de novos 
cursos de extensão e 
pós-graduação.

Todos os cursos 
reconhecidos 
pelo MEC.

O espaço impede 
que se abram 
outros cursos por 
falta de salas.

Falta de conhecimen-
to sobre os cursos 
tecnológicos por 
parte dos clientes 
potenciais. 

A procura de cursos 
tecnológicos tem 
crescido a cada se-
mestre.

Ambiente de 
trabalho har-
monioso.

Falta de recursos 
e equipamentos.

Utilizar a imprensa para 
divulgar a estrutura dos 
cursos tecnológicos.

Organização da 
coordenação.

Baixo valor da 
hora/aula dos 
professores.

Localização da 
faculdade.

Pouca segurança 
para os alunos na 
entrada e na saída 
da  faculdade.

Conhecimento 
da clientela.

O limite de vagas 
que a faculdade 
pode oferecer – 
100 vagas por 
curso/ano.

Incentivo à pes-
quisa e cons-
tante busca de 
conhecimento.

Inad implênc ia 
dos alunos.

Responsabil i-
dade social.

Falta de atualiza-
ção da biblioteca.

Fonte: Baseado nos questionários aplicados às coordenadoras 
(2010). Mediante a definição do SWOT, foi possível estabelecer as 
perspectivas e seus objetivos estratégicos.
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Definição das Perspectivas 

A primeira a ser analisada foi a perspectiva do cliente. 
Nas entrevistas, quando indagadas sobre o perfil dos 
alunos da faculdade, as coordenadoras responderam que 
os discentes são pessoas que já estão no mercado de tra-
balho e buscam qualificação, por isso são exigentes, pos-
suem poder aquisitivo baixo e são determinados. Quando 
são procuradas pelos alunos, atendem com agilidade e 
pontualidade e, ao receber requerimentos preenchidos 
por eles, buscam dar respostas no máximo em 48 horas, 
tiram suas dúvidas de forma segura e clara e sempre os 
tratam com respeito.

Na perspectiva dos processos internos, as coorde-
nadoras, durante as entrevistas, tiveram dificuldades em 
responder às perguntas, no entanto, uma gestora, ao ser 
questionada sobre o que realiza para contribuir com o 
crescimento dos processos internos da faculdade, infor-
mou que busca agir de forma ética, sempre em prol da 
equipe da IES, ajudando a todos, sugerindo e criticando 
quando é necessário e buscado novos conhecimentos, a 
fim de melhorar os cursos. 

Na perspectiva financeira, nenhuma coordenadora 
pôde dar informações precisas e claras sobre esse ponto, 
no entanto, durante a entrevista, como exposto no quadro 
1 que trata do SWOT, pode-se perceber que os problemas 
financeiros da IES, na visão das gestoras, está relacionado 
com a inadimplência dos alunos, o que acarreta a falta 
de investimento da faculdade na estrutura e nos equipa-
mentos, na hora-aula dos professores, na biblioteca e na 
segurança dos alunos.

Na perspectiva aprendizado e crescimento, as coorde-
nadoras, em entrevista, afirmaram que, para estimular o 
aprendizado e o crescimento dos funcionários da IES, par-
ticipam frequentemente de cursos e promovem reuniões 
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com os professores e funcionários. Informaram ainda que 
a direção da instituição libera os funcionários para fazer 
curso, no entanto, a própria faculdade até o momento não 
promove cursos para os colaboradores. 

Ressalte-se que essa perspectiva não está focada 
apenas no crescimento dos funcionários, mas também 
na própria instituição, portanto, quando todos que fazem 
parte da IES aprendem e crescem, a instituição também 
se desenvolve, mediante os resultados da transição dos 
elementos intangíveis para os tangíveis.

Por último, na última perspectiva dos processos aca-
dêmicos, foram questionadas em entrevista as coordena-
doras de curso de graduação sobre vários aspectos dos 
processos acadêmicos. A partir das respostas, pode-se 
perceber que a visão delas sobre os processos acadêmi-
cos é a de que eles não podem ficar desalinhados com o 
trabalho desenvolvido na coordenação de curso.

Mapa Estratégico 

O mapa estratégico irá apresentar alguns objetivos 
estratégicos citados na dissertação, as metas e os indica-
dores para cada perspectiva. Para desenvolver esse mapa, 
foi necessário definir o SWOT e as perspectivas, ambos 
expostos anteriormente. 

Quadro 2: Mapa estratégico
MAPA ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRA-
TÉGICOS

INDICADORES METAS INICIATIVAS
Ações estratégicas

C
L
IE

N
T
E

Melhorar a qualidade 
no atendimento ao 
aluno por parte da co-
ordenação acadêmica 
e demais setores.

% de alunos 
satisfeitos com 
o atendimento.

Atingir 100% 
dos discen-
tes.

Participar de cursos 
de qualificação de 
atendimento.

Ofertar novos cursos 
de graduação, de 
pós-graduação e 
de extensão para 
atender a demanda.

Número de 
pré-inscrições 
para determi-
nado curso.

Atender no 
mínimo 70% 
da demanda.

Desenvolver pesqui-
sa de mercado e do 
MEC.
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F
IN

A
N

C
E

IR
A

Investir na biblioteca 
através da compra 
de livros atualizados, 
periódicos e mídias.

Percentual de 
orçamento 
destinado à 
compra de 
livros, periódi-
cos e mídias.

Comprar 
livros e 
mídias e fazer 
assinatura de 
períodos em 
80%.

Solicitar relação 
atualizada dos livros 
de cada curso.

Desenvolver ações 
para minimizar a 
inadimplência.

Percentual do 
número de 
inadimplentes 
e o impacto 
financeiro.

Diminuir a 
inadimplência 
em 90%.

Realizar negociações 
junto aos alunos 
inadimplentes.

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

IN
T
E

R
N

O
S

Desenvolver instru-
mentos que mensu-
rem a satisfação dos 
alunos.

Índice de 
reclamações.

Atingir o 
índice de 0% 
das reclama-
ções.

Elaborar e aplicar 
instrumentos de ava-
liação institucional 
atendendo o SINAES.

A
P

R
E

N
D

IZ
A

D
O

 E
 

C
R

E
S
C

IM
E

N
T
O

Desenvolver cursos 
de qualificação 
profissional para os 
coordenadores e 
demais funcionários 
dos diversos setores.

Número de 
cursos ofereci-
dos, de cursos 
concretizados 
e de funcioná-
rios participan-
tes.

Aumentar 
em 80% o 
número de 
funcionários 
qualificados.

Elaborar projetos de 
cursos de qualifica-
ção profissional.

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

A
C

A
D

Ê
M

IC
O

S

Desenvolver a 
contínua atualização 
da tecnologia da 
informação necessária 
para os processos 
acadêmicos.

Número de 
aplicativo na 
tecnologia da 
informação 
disponível para 
o setor.

Melhorar 
em 90% os 
aplicativos.

Contratar técnicos 
em TI.

Fonte: Baseado nos questionários aplicados as coordenadoras 
(2010).

Relação de Causa e Efeito

A definição dos vetores articulados sistematicamente 
na relação de causa e efeito garante o inter-relaciona-
mento das perspectivas.

A relação de causa e efeito a seguir busca expor a 
sequência de hipóteses sobre o mapa estratégico, defi-
nido no item anterior.

(Continuação)
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Quadro 3 – Relação de Causa e Efeito

C
L
IE

N
T
E Conhecer os alunos

Ofertar novos 
cursos

Melhorar a 
qualidade no 
atendimento

F
IN

A
N

C
E

IR
A

Aumentar nº de vagas Diminuir a 
inadimplência 

Investir na 
biblioteca

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

IN
T
E

R
N

O
S Promover melhoria nos 

processos internos

Desenvolver 
instrumento 

que mensure a 
satisfação do 

discente

A
P

R
E

N
D

IZ
A

D
O

 E
 

C
R

E
S
C

IM
E

N
T
O Desenvolver curso 

de qualificação para 
funcionários

Incentivar o 
crescimento 

acadêmico dos 
docentes

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

A
C

A
D

Ê
M

IC
O

S

Desenvolver projetos 
pedagógicos

Desenvolver 
melhoria na TI 
dos processos 
acadêmicos

Fonte: Baseado no mapa estratégico (2010).

Nesta pesquisa, os objetivos estratégicos estão inter-
-relacionados no que tange à perspectiva em que estão 
inseridos e também às outras perspectivas propostas pelo 
BSC para o setor de coordenação acadêmica de curso 
de graduação. Para um gestor que procura desenvolver 
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a gestão estratégica, o fato de poder utilizar essa ferra-
menta para controlar as consequências da execução dos 
objetivos estratégicos definidos possibilita avaliação siste-
mática, gerando, assim, resultados concretos e positivos.

Definição das Ações – 5W1H 

O quadro a seguir mostra algumas ações estratégicas 
definidas durante a pesquisa para a compreensão da sua 
relevância nas ações do coordenador acadêmico.

Quadro 4 – 5W1H
5W1H

AÇÕES
(O que?)

JUSTIFICATIVA
(Por que?)

DESCRIÇÃO 
DA AÇÃO
(Como?)

EXECU-
TORES

(Quem?)

LOCAL
(Onde?)

Desenvolver 
acompa-
nhamentos 
mediante o 
diálogo e o 
registro de 
ocorrências.

Estabelecer um 
diálogo intencional 
para conhecer o 
cliente. O registro 
tem a utilidade de 
documentar aspectos 
relevantes.

Agendar 
entrevistas 
de acompa-
nhamento 
em horários 
adequados.

Coorde-
nadoras 
acadêmi-
cas

Coorde-
nação 
acadê-
mica

Desenvolver 
pesquisa de 
mercado e do 
MEC.

Oferecer novos 
cursos que atendam 
à demanda e ao MEC.

Verificar os 
cursos ofereci-
dos pelo MEC 
e em outras 
IES.

Coorde-
nadoras 
acadêmi-
cas

Coorde-
nação 
acadê-
mica

Realizar 
negociações 
junto aos 
alunos 
inadimplen-
tes.

Minimizar o número 
de inadimplentes 
para aumentar o 
fluxo de caixa e os 
investimentos.

Acompanhar 
e agendar 
entrevistas de 
negociação 
com os alunos 
mediante a 
proposta de 
quitação da 
dívida.

Coorde-
nador 
financeiro

Setor 
financei-
ro

Solicitar uma 
relação atu-
alizada dos 
livros de cada 
disciplina dos 
cursos.

Melhorar a biblioteca 
mediante a compra 
de livros, periódicos e 
mídias.

Pesquisar 
preços e 
definir um 
cronograma de 
compra.

Coorde-
nador 
financeiro

Setor 
financei-
ro
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Elaborar 
instrumentos 
de avaliação 
institucional 
atendendo 
os SINAES e 
aplicá-los.

Verificar o nível 
de satisfação dos 
discentes.

Criar instru-
mentos de 
avaliação de 
desempenho 
dos vários 
setores da IES.

Coorde-
nadoras 
acadêmi-
cas

Coorde-
nação 
acadê-
mica

Motivar os 
professores 
a fazerem 
cursos de es-
pecialização, 
mestrado e 
doutorado.

Oferecer curso de alto 
nível para a qualifica-
ção dos docentes.

Incentivar, 
mediante au-
mento salarial, 
os docentes a 
se qualificar.

Coorde-
nadoras 
acadê-
micas e 
financeiras

Coorde-
nadoras 
acadê-
micas e 
financei-
ras

Contratação 
de técnicos 
em TI que 
sejam espe-
cialistas em 
programas 
voltados a 
IES.

Melhorar os progra-
mas de informática 
da faculdade para 
o oferecimento de 
melhores serviços.

Reunir com os 
especialistas 
em TI e expli-
car as neces-
sidades para 
que sejam 
desenvolvidos 
softwares 
adequados.

Diretor/ 
Diretor 
financeiro

Direção/ 
Direção 
finan-
ceira

Fonte: Elaboração própria (2010).

O 5W1H define como o BSC será executado, estabele-
cendo as ações (o quê), a justificativa para cada ação (por 
quê), a descrição da ação (como), os executores (quem), 
tempo destinado para a execução (quando) e, por fim, o 
local (onde).

O 5W1H garante um salto qualitativo na ação do coor-
denador acadêmico, pois o deixa seguro de suas ações e 
dos resultados que busca atingir.

Conclusão

Para desenvolver a pesquisa de que resultou este 
artigo, foi necessário definir o foco da gestão estratégica, 
especificamente o instrumento de avaliação de desempe-
nho, o BSC. 

(Continuação)
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Durante toda a pesquisa, buscou-se responder à 
seguinte questão: como definir um método de gestão 
estratégica utilizando indicadores de ações para o coorde-
nador de curso de graduação, visando resultados eficien-
tes e eficazes em uma IES privada, diante da atual política 
educacional brasileira? 

Para respondê-la, foi necessário traçar o objetivo geral 
da pesquisa e definir o local da investigação, no caso, a 
Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, especificamente o 
setor de coordenação acadêmica de curso de graduação. 
Nesse setor, foi possível estabelecer os indicadores de 
desempenho da ação das gestoras, mediante a observa-
ção e a análise das entrevistas e dos questionários.

Como se pôde perceber, os dados da entrevista e do 
questionário proporcionaram meios capazes de definir os 
indicadores para elaboração do mapa estratégico neces-
sário para a proposta do BSC. Além disso, demonstrou-
-se que, para uma gestão estratégica, o BSC pode figurar 
como uma ferramenta gerencial na atuação do coordena-
dor acadêmico de curso de graduação.

Conclui-se, portanto, que a realização dessa pesquisa 
foi fundamental para despertar o interesse pelo gestor 
de ensino superior e também para expor um diferencial 
na administração das IES, considerando a iniciativa de 
implementação de uma gestão estratégica baseada no 
BSC setorial. Com isso, espera-se de alguma forma ter 
contribuído para a investigação desse tema, na certeza de 
que este estudo é apenas um começo para novos conhe-
cimentos que irão surgir.
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