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Ensino Superior

 2.448 IES : 2.152 privadas, 296 públicas (68 Federais)

 Cursos: 33,6 mil presenciais e 2.112 EAD

 Taxa de escolarização 18 a 24 anos: 17,8% (PNE: 33% - 2024) 

 Enem queda 46% inscritos: 2016: 8,6 milhões 

2019: 5,1 milhões 

 Matrículas:

 Rede Privada 71,2% matrículas: 4,65 milhões

 Rede Pública 28,8%  matrículas: 1,88 milhões

 Ingressantes: 1.650.614/privadas e 502.795/públicas

 Matriculas EAD : 1.900.000

 Evasão: 

 28,5% privadas e 18,6% públicas 



Ensino Superior

 27,7% dos jovens não estuda e nem trabalha (18 a 24 anos) 







Histórico

 Lei 5.540/66 – Departamentos de curso

 LDB 9.394/96 – Coordenação de curso ou 

Direção de curso

 Lei 10.861/04 – SINAES - CPA (CONAES e INEP) 

 Decreto 5.773/06 – Regimento/estatuto e PDI

 Portaria 40/07 – CPC e IGC e Enade

 Portaria 147/07 – Criação do NDE



INEP – Indicadores

 CE – Conceito Enade;

 IDD - Indicador de Diferença entre os Desempenho Observado 
e Esperado (Enade/Enem);

 CPC - Conceito Preliminar de Curso: Desempenho dos 
estudantes no ENADE / IDD (valor agregado pelo curso aos 
estudantes concluintes) / Perfil do Corpo Docente (Censo-
regime de trabalho e titulação) / Questionário do Estudante 
do ENADE

 IGC - Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição: é uma 
média ponderada, dos CPC do último triênio, relativos aos 
cursos avaliados da instituição; Média dos conceitos de 
avaliação dos programas de pós-graduação stricto 
sensu atribuídos pela (Capes) na última avaliação trienal 
disponível /Distribuição dos estudantes entre os diferentes 
níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu.



Documentos Essenciais 



Documentos Essenciais 

 Diretrizes Curriculares homologadas pelas Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação;

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

 Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 

 Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

 Regimento Interno;

 Estatuto;

 Resoluções internas e Ordens de Serviços;

 Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e suas 

alterações).



Coordenador

Professores

Direção/Chefe 
Depto./Pró 

reitoria

Alunos



Coordenador: responsabilidades

 Funções acadêmicas

 Funções políticas

 Funções gerencias

 Funções institucionais

Do Latim COORDINARI: “ordenar em conjunto”, feita

por COM, “junto”, mais ORDINARI, “arranjar, colocar

em ordem”, de ORDO, “ordem”.



Funções acadêmicas



Funções acadêmicas

 Elaboração e execução do PPC (DCN, PDI, contexto 

regional, perfil profissional do egresso, habilidades e 

competências, bibliografia, ...)

 “Escolha” e acompanhamento do NDE

 Responsabilidade pela qualidade e regularidade das 

avaliações desenvolvidas no curso;

 Responsabilidade sobre os Planos de Ensino;

 Estimulo às atividades complementares;



Funções acadêmicas

 Estimulo à iniciação científica e de pesquisa entre 

professores e alunos;

 Orientação e acompanhamento dos monitores;

 Engajamento de alunos e professores em projetos de 

extensão universitária;

 Responsabilidade pelos estágios supervisionados e não 

supervisionados.

 Novas metodologias: sala de aula invertida, ensino 

híbrido, PBL, peer instruction, etc...



Peer Instruction



Funções Políticas



Funções Políticas

 Ser referência em sua área: publicação de artigos, 

contatos internos e externos;

 Descobrir oportunidades;

 Aproveitar/articular situações que favoreçam a 

projeção do curso na sociedade;

 Atender ao Regimento/Estatuto da IES;

 Participar do colegiado, defender os interesses do 

curso;



Funções Políticas

 Ser o elo com os alunos;

 Organizar seminários, encontros, palestras e jornadas;

 Participar de eventos externos;

 Incentivar ações de responsabilidade social;

 Estimular atividades de extensão;

 Divulgar os diferenciais do curso;





Funções Gerenciais

 Supervisão das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos utilizados no curso;

 Coordenar os técnicos de laboratório;

 Indicar a necessidade de aquisição de livros, assinatura 

de periódicos e compra de materiais especiais;

 Acompanhar empréstimos e consultas da bibliografia; 

 “Controle” da frequência docente e discente;

 Cumprimento dos prazos: planos de ensino/notas;



Funções Gerenciais

 Consonância com resultados da CPA;

 Estabelecer as datas das reuniões: colegiado, NDE, 

docente;

 Evitar evasão;

 Disciplinas comuns entre os cursos: sinergia;

 Indicação da contratação de docentes e sua demissão;

 Avaliação docente.



Funções Institucionais

 Sucesso/qualidade do curso: MEC e sociedade;

 Resultado do ENADE (24/11/2019);

 Egressos;

 Empregabilidade/boas parcerias para estágio;

 Renovação de reconhecimento;

 Exame/Conselho profissional.



Formação do Coordenador

 Mentoria;

 Visitas a outras Instituições;

 Experiências internas e externas;

 Cursos específicos;

 Secretaria acadêmica;

 Colegas coordenadores.



Soft 
skills
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Hard 
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QUAIS SÃO SUAS SOFT 

SKILLS ?





Retorno Esperado do Professor

 Qualidade acadêmica;

 Faça parte do TIME;

 Confiança;

 Cumprimento do conteúdo e dos prazos



Desafios

 Resultado Enade;

 Comissão Própria de avaliação – CPA;

 Competitividade no cenário educacional;

 Demandas da sociedade;

 Mercado de trabalho;

 Mudança no perfil do aluno;

 Metodologias ativas de ensino: estudo de caso, peer

instruction, ensino por projeto, etc.;

 Quando rever estrutura curricular.



Indicador 1.13 Gestão do curso e os processos de 

avaliação interna e externa

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – INEP/ MEC.



Indicador 2.3 Atuação do coordenador

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – INEP/ MEC.



Indicador 2.4 Regime de trabalho do coordenador de 

curso

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – INEP/ MEC.



Indicador 2.12 Atuação do colegiado de curso ou equivalente

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – INEP/ MEC.



Desafios do novo instrumento 

avaliativo

 EAD ou 20% : equipe multidisciplinar

 Ambiente virtual de aprendizagem: modernização e 

renovação permanente

 Tec.de informação e comunicação: solução com 

interação permanente com os alunos

 Atendimento ao aluno: experiência com intercambio 

nacional ou internacional  ou centro acadêmicos

 ANÁLISE MAIS QUALITATIVA



Fonte: http://portal.mec.gov.br/institucional/estrutura-organizacional

http://portal.mec.gov.br/institucional/estrutura-organizacional


 “Nós vivemos nesse mundo no qual coisas que são fáceis de ensinar e 

testar também se tornaram fáceis de digitalizar e automatizar, e onde 

a sociedade já não premia os alunos por aquilo que sabem – o Google 

sabe tudo –, mas por aquilo que podem fazer com o que sabem”.  

(OCDE)

 “Não ensinamos a compreensão do outro, que é fundamental nos 

nossos dias, não ensinamos a incerteza, o que é o ser humano, como 

se nossa identidade humana não fosse de nenhum interesse. As coisas 

mais importantes a saber não se ensinam”. 

(Edgar Morin)

 “Se você acha a educação cara, experimente a ignorância” 

(Derek Bok)

 “Educar a mente sem educar o coração não é educação” 

(Aristóteles)

Obrigada!

s.suli@globo.com


