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Objetivo de uma gestão acadêmica

Com base nos estudos de Tofik (2013), uma gestão acadêmica 

deve ter interação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), e no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC).

Assim, necessário um pacto com docentes do colegiado, 

objetivando o alinhamento das estratégias e políticas 

organizacionais, envolvendo a comunidade interna e a sociedade 

onde atua.



OLHAR  PEDAGÓGICO,  POLÍTICO  E  ADMINISTRATIVO 



Situações  na  Gestão  Acadêmica

. Docentes

. Discentes

. Cursos  Presenciais

. EAD

. Outras  situações...



Peculiaridades dos cursos em nível EAD

. Educação a Distância no Brasil foi autorizada pelo Decreto

nº 2.494, que regulamentou o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (LDB), em 10 de fevereiro de 1998.

. Vem apresentando um aumento representativo frente aos cursos 

presenciais. 
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Linha do tempo em nível EAD

“Chegará o dia em que o volume da instrução recebida por 

correspondência será maior do que o transmitido nas aulas de 

nossas Academias e Escolas; e que o número dos estudantes por 

correspondência ultrapassará o dos presenciais”.

William Harper, 1886



Situações dos Cursos em nível EAD

. Mostra em princípio, ser um curso mais fácil...

. Vem apresentando também, um % elevado de desistência.

. O valores pagos pelos discentes, são menores que os presenciais.

. São designados tutores ($) para “acompanhar” os discentes....

. Os que conseguem terminar, saem sem visões de mercado.



Gestão Acadêmica  x Coordenador do Curso

. Mudanças radicais no ensino superior: concorrência, fusões e aquisições, 

crescimento do ensino a distância e cursos tecnológicos. 

. Resultados acadêmicos, um corpo docente de qualidade e implantação dos 

projetos pedagógicos, eram de responsabilidade dos Coordenadores.

. Hoje, são cobrados por captação de discentes, conceitos positivos nas 

avaliações (MEC), pela evasão, pela viabilidade financeira.

. Gestão de excelência e qualidade do ensino, andam lado a lado. 

. Inovação disruptiva – transformação de tecnologias, produtos/serviços em 

algo novo, porém mais simples e acessível.



Situações dos Cursos em nível presencial

. Preparo dos discentes são distintos.

. Sistemas ultrapassados de avaliações (provas...)

. Deslocamento de docentes e discentes para os campi.

. Segurança pessoal neste percurso/despesas com transportes.

. Docentes não habilitados para determinadas disciplinas.



Principais mudanças nos últimos anos

. Concorrência, fusões e aquisições, são alvos dos investidores/acionistas

. Para sua manutenção e permanência, necessário a redução de seus custos

. Investimentos em locais físicos  (necessários??)



Por que não iniciarmos tais mudanças pelas bases?

. Evasões (inadimplências, negociações $ e insatisfações...)

. Ser uma IES aceita no mercado.



Afinal, estamos dentro de um segmento 

conhecido por

“MERCADO  EDUCACIONAL”

?



Outras situações na Gestão Acadêmica

. Coordenadores, sem a formação no Curso

. Militares (oficiais), das Forças Armadas, oriundos das respectivas Academias

. Discriminação dentro das Academias (Tecnólogos e Administradores)

“Profissional de Administração”

. Falta de aproveitamento junto ao mercado de trabalho para os Tecnólogos

. Registro nos Conselhos,  de outros profissionais (mestres e doutores)



Outras situações na Gestão Acadêmica

. O maior custo das IES, é com o corpo docente.

. Profissionais (mestres e doutores: hora/aula superiores)



Eficácia  dos  resultados

. Procedimentos adotados pelas IES

. Atuação dos Coordenadores

. Adoção de novos métodos de aprendizagem 
(construtivismo/conectivismo)

. Docentes qualificados



Experiências em seus respectivos segmentos de ensino



Paradigma Educacional

A criação da Universidade Aberta do Brasil é um marco histórico
para a educação brasileira e que atende à necessidade de
revigoramento do modelo de formação superior no Brasil, que
passa de uma preocupação tradicional em formação acadêmica
inicial para uma preocupação com a educação ao longo da vida.
(Mota e Chaves Filho)



Um alerta...

Criação e manutenção,  por organizações 
representativas, das Universidades  Corporativas. 



IES    X SISTEMA  CFA/CRAs

As IES e Coordenadores de curso, possuem um ingresso 

livre junto aos seus respectivos Conselhos, 

diuturnamente.

Por que não construímos ações conjuntas para que 

possamos alcançar de forma efetiva, uma Gestão 

Acadêmica do Curso de Administração, viável, 

diferenciada junto a própria IES e claro, com o mercado 

na qual atua? 



Uma nova geração...

Considerando que atualmente os jovens possuem maior

acesso as informações, tendo em vista as tecnologias

disponíveis, faz-se necessário uma adaptação do ensino, as

novas organizações que estão aportando em nosso mercado.
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Muito obrigado !!!
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