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Resumo 
As Instituições de Ensino Superior há muito que não se ocupam apenas disto que lhes dá a 
designação: o ensino. Sobretudo quando se refere à universidade pública fica difícil 
caracterizar em uma só palavra a que esta se dedica. A criação de um arranjo organizacional 
que se ocupe somente dos cursos, nos casos estudados, é uma alternativa para garantir as 
especificidades e mesmo o funcionamento satisfatório do ensino frente a tantos outros 
produtos que concorrem dentro da instituição universitária. Encontrar a forma da estrutura 
organizacional que atenda satisfatoriamente as necessidades dos cursos dentro do ambiente 
organizacional é tarefa do esforço de compreensão a que se dedica este artigo sobre a análise 
do arranjo organizacional “Coordenação de Curso” de duas IES públicas no estado de São 
Paulo, a USP São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos. O artigo aqui apresentado 
está baseado numa coleta parcial de dados. Este conjunto parcial de dados corrobora e dá 
instrumentos para a análise, o desenvolvimento do método e apreciação de uma revisão e 
discussão bibliográfica satisfatórias, mesmo que o tópico conclusão hora apresentado não 
reflita a totalidade da pesquisa que é referência deste artigo. 
 
Palavras-chave: Universidade, Estrutura organizacional, Burocracia e Governança. 

 Introdução: contexto e motivação 
 
O Ensino Superior no Brasil encontra-se organizado nas mais diferenciadas estruturas 

institucionais, e para as mais diversas especialidades e ramos de formação. Faculdades, 
Escolas Superiores, Centros Universitários e Universidades se desdobram em oferecer uma 
infinita gama de cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Em muitas destas 
estruturas, é o curso oferecido o produto da instituição e sobre este é que estarão direcionados 
os esforços da administração e de boa parte dos recursos humanos envolvidos.  

Porém, numa Universidade, não são os cursos oferecidos os únicos produtos da 
instituição. Na verdade, segundo SANTOS (Santos, 1997) é difícil definir o produto da 
universidade pois esta se desdobra em diferentes produtos e serviços gerados em um ritmo de 
produção constante e sobre as mais variadas formas. São produtos das universidades: o 
ensino, o desenvolvimento de pesquisa, a formação de uma elite intelectual, a formação de 
dirigentes sociais, políticos e intelectuais, a criação de espaços e estratos profissionais e 
sociais, o desenvolvimento e atuação de programas de inserção e ajuda comunitária, se 
estabelecer enquanto espaço de lazer, cultura e liberdade...  

Mas, ainda quando se pensa em universidades é muito difícil dissociar a imagem desta 
dos cursos que oferece. É perigoso afirmar que o ensino é o fim da universidade, mas com 
certeza é por necessidade e a partir deste que ela surge.  

Na história brasileira, formas diferenciadas de administrar, organizar e mesmo zelar 
pelos cursos das universidades foram utilizados, criticados, estudados, analisados  
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desestruturados e reestruturados. Desde o sistema de cátedras, passando pela 
departamentalização, os institutos, unidades, núcleos e centros, foram estabelecidas estruturas 
administrativas que englobam uma série de instâncias, atribuições e funções que acolhem 
também os cursos, mas além deste, administram e organizam laboratórios, pessoal de apoio, 
corpo docente e discente, relacionamento com outras áreas da instituição, etc. Um arranjo 
organizacional que garantisse e zelasse pelo funcionamento de um curso exclusivamente, 
dentro da estrutura universitária, nas duas instituições em estudo, são alternativas 
relativamente recentes. Esta alternativa obedeceu segundo os entrevistados, uma diversidade 
de fatores que culminaram na criação e no funcionamento cotidiano do arranjo organizacional 
“Coordenação de Curso”.  

A estrutura organizacional adotada como resposta dada ao ambiente institucional em 
que se encontram as Coordenações de Curso e mais ainda, os fatores e valores levantados por 
e observados na fala dos Coordenadores devem se constituir num mecanismo que direciona o 
funcionamento real do objeto de estudo em questão, è um dos mecanismos de governança 
deste arranjo organizacional.  

 Objetivos e delimitação do problema 
 
Este trabalho vai se centrar na figura do Coordenador de Curso enquanto agente 

facilitador de uma auto-regulação pertinente a um tipo de trabalhador que é produzido dentro 
da instituição universitária, além de se destacar também dentro do universo das ocupações. 
Este trabalhador constitui um agente de uma nova forma de classificação de trabalhadores 
dentro do conceito de divisão do trabalho. 

A pesquisa se propõe a levantar diferentes formas de administração, de desenvolvimento 
de estruturas administrativas para os cursos de graduação em Universidades Públicas a fim de 
tentar estabelecer se e como estes estão submetidos a um mesmo mecanismo de governança. 
Será necessário verificar se as Coordenações Curso de graduação se estabelecem como 
repostas aos problemas do curso, verificando-se como estas repostas são tratadas num 
contexto maior que é o contexto dos departamentos e da instituição como um todo. A 
pesquisa documental e, sobretudo as entrevistas com os Coordenadores estão sendo 
direcionadas a fim de que se possa delimitar como as Coordenações de Curso funcionam, se 
estas correspondem aos objetivos esperados no seu contexto de criação, ou a seus objetivos e 
funções atuais.  

A análise da estrutura de governança passa ainda por perceber como este quadro se 
reflete na organização e administração dos cursos.  E principalmente: A resposta estrutural 
desenvolvida pela instituição é a que melhor responde à expectativa dos coordenadores?  

Este artigo irá apresentar então as estruturas organizacionais dos arranjos 
organizacionais Coordenação de Cursos, identificar as características e os problemas de seu 
funcionamento e posteriormente oferecer alternativas estruturais que correspondam às 
expectativas e às proposições dos Coordenadores em conformidade às funções especificadas 
pelo aparato burocrático. 

 
 Método 
O estudo desenvolvido é de caráter exploratório, se propõe a ser um esforço de 

compreensão da situação problema e deste de forma atual. Tem por finalidade buscar e 
organizar informações que possam de alguma forma suscitar a resolução e o desenvolvimento 
de um melhor método de organização e administração dos Cursos de Graduação em 
instituições públicas. Para poder alcançar este objetivo está sendo desenvolvido um estudo de 
caso em duas instituições públicas de ensino superior, duas universidades: A Universidade de 
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São Paulo Campus São Carlos (USP São Carlos) e a Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). 

Nestas duas IES (Instituição de Ensino Superior) públicas há muitos e diferentes cursos 
de graduação. A fórmula encontrada para realizar uma melhor análise, devido inclusive à 
magnitude de dados possíveis a serem observados, foi a de somente analisar cursos existentes 
nas duas instituições observadas. Desta forma, pode ser realizada uma comparação entre 
aspectos muito próximos e com particularidades similares.  

 O método do estudo de caso permite identificar idéias, fazer um resgate histórico, 
definir objetivos acreditados como importantes, ou seja, adequar a burocracia a aquilo que as 
pessoas inseridas no funcionamento real do arranjo acreditam ser o melhor e necessário. 
Ainda vale ressaltar que as perguntas do questionário, foram feitas de forma aberta, tentando-
se analisar o discurso dos entrevistados, procurando identificar os elementos essenciais para a 
compreensão do problema e desenvolvimento do desenho organizacional que melhor 
responderia às necessidades de cada instituição. A coleta de dados para desenvolvimento do 
argumento de pesquisa deverá passar por um delineamento da estrutura e funcionamento 
formal e pela verificação de fatores de funcionamento informais ou simplesmente 
especificidades do funcionamento de cada Coordenação. 

Para análise do funcionamento formal, burocrático, do arranjo organizacional, bem 
como o espaço onde se estabelece sua atuação, Foi realizada uma pesquisa documental. Esta 
pesquisa documental se concentrou em toda documentação institucional que se refere 
diretamente ao arranjo organizacional (regimentos, estatutos e possíveis ementas). Toda 
análise pertinente aos arranjos organizacionais, seguirá o mesmo propósito: analisar as 
“Coordenações de curso“ desde os primeiros movimentos registrados para efetivar sua 
implantação, todas as possíveis transformações institucionais pelas quais estas passaram até 
adquirir seu formato burocrático atual e eventuais processos de mudança em andamento. 

Já a análise referente ao quadro administrativo em si, também contará com a pesquisa 
documental para trazer fatores relevantes para análise. Entretanto, como se deseja também 
conhecer fatores informais do funcionamento do arranjo organizacional está sendo realizada 
uma pesquisa que tem como base entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 
Coordenadores de Curso atuantes na atualidade.  A estruturação das entrevistas aborda os 
seguintes temas:  

- conhecimento do histórico, tanto da proposta de coordenação quanto da 
organização específica da qual faz parte o entrevistado;  
- o conhecimento dos objetivos da coordenação;  
- uma análise quanto ao funcionamento da coordenação;  
- uma análise da organização, que deverá perpassar por aspectos referentes à 
estrutura da coordenação, o fluxo de informações, a comunicação, as questões 
referentes à rotatividade do cargo de coordenador de curso, principais dificuldades 
e problemas, entre outros; 
- uma análise sobre a relação entre departamento e coordenação; 
- uma análise sobre a função de Coordenador de Curso, referindo-se também ao 
papel na formação do aluno (profissionalismo); 
- uma análise sobre a função do conselho de coordenação. 

Os dados coletados nas entrevistas, tanto da UFSCar quanto da USP são alocados numa 
tabela desenvolvida especialmente para facilitar a análise destas entrevistas. Para alguns dos 
dados é realizado um tratamento estatístico como, por exemplo, análise percentual dos 
coordenadores quanto ao departamento de origem. 

O universo dos cursos analisados estão listados abaixo 
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 As Coordenações de curso da UFSCar 
 
A análise do arranjo organizacional “Coordenações de Curso” inicialmente encontra 

referência no trabalho desenvolvido em 2001 juntamente com alunos do terceiro ano de 
Engenharia de Produção, na disciplina de Teoria das Organizações, pelo Prof. Dr. Mauro 
Rocha Côrtes no DEP/ UFSCar. Foi com base também neste trabalho inicial que foi possível 
realizar um estudo mais aprofundado sobre as Coordenações de Curso que se efetivou na 
monografia: MARIANO, Karina A. Análise do arranjo organizacional “Coordenação de 
Curso” da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. (Monografia para conclusão de 
curso. São Carlos, 2003). 

A análise da UFSCar tem então como particularidade a possibilidade de comparar todos 
os trabalhos de análise anteriores com as entrevistas com os coordenadores desta pesquisa 
mais atual. Vale ressaltar que este trabalho atual conta com outros fatores a serem analisados 
que tanto a pesquisa de 2001 quanto o trabalho de pesquisa de 2003 não abordaram.  

Inicialmente foi assumido por este trabalho tratar a gênese do surgimento deste arranjo 
organizacional como resultado de movimentos internos centrados na convicção da existência 
de uma situação de conflito entre curso de graduação e departamento, sendo necessária a 
criação de um órgão que cuidasse estritamente dos assuntos relativos aos cursos de graduação.  

O que foi possível observar na análise da pesquisa documental em consonância com as 
entrevistas e as principais considerações e características que os dados levantados pelos 
trabalhos de 2001 e 2003, é que o Regulamento Geral das Coordenações, que é único para 
todas as coordenações, não suportava as especificidades dos cursos, não possibilitando então 
que as necessidade  especificas dos mesmos pudessem ser atendidas. Desta forma, o caminho 
não seria estritamente formal. Isso se verificou, por conseqüência do não seguimento à risca 
do Regulamento devido principalmente às dificuldades específicas de cada coordenação. 

 É necessário ser observado que as dificuldades se concentram, conforme defendido por 
Lapassade (Lapassade,1977), não na esfera funcional ou, seja, o problema não está na 
burocracia, mas este se concentra na esfera política. A composição do conselho da 
Coordenação não satisfaz as necessidades reais dos cursos.  A existência de mais de um 
representante das matérias que dão suporte ao curso na composição deste Conselho se torna 
um problema devido à falta de compromisso destes com o curso, que se traduz pela falta de 
assiduidade nas reuniões, por exemplo.  

No que se relaciona com a estrutura de poder, na maioria das entrevistas, o que os 
coordenadores relatam é um esvaziamento de poder da coordenação frente ao departamento. 
Isto se traduz pela verificação de um sub aproveitamento do papel da Coordenação e dos 
coordenadores, poucas atribuições para estes (ou atribuições secundárias), pouco poder de 
decisão, onde tudo deve passar de alguma forma pelo departamento.    

Cursos USP Cursos UFSCar 
Engenharia Civil Engenharia Civil 
Engenharia da Computação Engenharia da Computação 
Ciência da Computação Ciência da Computação 
Física Licenciatura e Física 
Bacharelado 

Física Bacharelado / 
Licenciatura 

Matemática Licenciatura e 
Matemática Bacharelado 

Matemática 
Bacharelado/Licenciatura 

Química Licenciatura e 
Química Bacharelado 

Química Licenciatura/ 
Bacharelado 

Engenharia de Produção 
Mecânica 

Engenharia de Produção 
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Ao Conselho de Coordenação de Curso compete toda uma série de definições quanto à 
didática e curriculo do curso, tendo que manter-se estreitamente ligado e em conformação 
com a formação profissional do aluno. Para tanto, é imprescindível uma Coordenação e um 
Conselho de Coordenação que tenha competência, inclusive técnica, para atender a essas 
especificidades. A composição genérica do Conselho de Coordenação de Curso, estabelece 
que ele é composto por: um coordenador, um vice-coordenador, representantes docentes de 
cada uma das áreas de conhecimento ou campos de formação aos quais se vinculam 
disciplinas que integram o currículo pleno do curso em referência, na proporção de um 
representante por área ou campo, além de  representantes discentes das turmas de alunos.  

 
As Coordenações de Curso da USP 
 
 Fundada em 1958, a USP São Carlos hoje conta com uma estrutura administrativa 

acadêmica de 4 institutos: EESC (Escola de Engenharia de São Carlos), IQSC (Instituto de 
Química de São Carlos), ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) e IFSC 
(Instituto de Física de São Carlos), Para a análise do arranjo administrativo que ocupa-se 
estritamente dos cursos de graduação, pelo menos um coordenador de cada Instituto aqui 
mencionado, bem como a pesquisa documental correspondente foi realizada. 

Uma estrutura que se estabelece na forma de institutos confere que cada um destes possa 
se organizar administrativamente e academicamente de forma que um se difere do outro. 
Ainda assim, a USP enquanto instituição que os agrega, define parâmetros mediante um 
Regimento Geral, dentro dos quais todos os Institutos, bem como os demais arranjos 
administrativos devem se enquadrar. 

Na USP São Carlos, existia antes de 1995 o Assessor Didático. Era ele o professor 
responsável pelo atendimento aos alunos e auxílio a estes em questões acadêmicas e demais 
questões relacionadas na relação destes com a instituição universitária. O Assessor Didático 
atuava no âmbito do departamento, atendendo então alunos de mais de um curso. Em 1994, 
houve um workshop para tratar dos problemas dos cursos, ficou decidida a criação de um 
arranjo organizacional que se ocupasse somente dos cursos de forma exclusiva. Foi criado 
então a figura do Coordenador de Curso para os cursos com pelo menos 85% das disciplinas 
alocadas num só instituto e a COC ( Comissão Coordenadora), para os cursos inter-unidades. 

 Além da discriminação de atribuições e funções dos Coordenadores de Curso, a 
diferença mais marcante entre estes e o Assessor Didático é a dedicação exclusiva ao Curso 
do qual ele também é professor. Informalmente, no ICMC fica estipulada uma regra que não 
está prevista no regimento de que este Coordenador é escolhido somente entre os professores 
com o título de doutor, no IFSC, procura-se compor os quadros da COC de acordo com um 
critério de senioridade. 

Para cada instituto há um regimento próprio referente à sua estrutura, pormenorizando 
sua organização interna. Mesmo assim, há questões que se referem a organização estrutural de 
todos os institutos em geral. No que diz respeito aos cursos de graduação, o organograma 
institucional estabelece a seguinte hierarquia: 

 
 
 

 
 
 
 

Ilustração 1- Organograma da hierarquia administrativa das Coordenações de Curso da USP campus São 
Carlos. Fonte: MARIANO, 2006 

     CoG 

CG 

   Coc Coordenador 
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A CoG (Conselho de Graduação) é o órgão máximo referente à estrutura 
administrativa da graduação. Está vinculado à reitoria da USP, desta forma, encontra-se 
geograficamente somente na USP São Paulo, na cidade de São Paulo, onde a Reitoria 
correspondente a todas as unidades está instalada. A CoG responde e decide sobre a 
habilitação ou curso  que deverá ter um currículo aprovado por ela e que estabelece o elenco 
de disciplinas obrigatórias e o número de créditos em disciplinas optativas. 

Subordinada a esta está a CG (Câmara de Graduação) que é um órgão, na condição de 
fórum de decisões entre todas as COC (Comissão Coordenadora) e Coordenadores 
correspondentes a cada habilitação ou curso do instituto em que esses estão alocados.  

Compete à CG: traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas de ensino de 
graduação; propor questões referentes ao currículo, número de vagas, criação e / ou extinção 
de cursos entre outras. Deliberar sobre transferências, reativação e trancamento de matrículas. 
Coordenar as atividades referentes às disciplinas interdepartamentais e a integração dos 
currículos. 

Não há um fórum superior a CG localizado na cidade de São Carlos. Por isso, não há 
um órgão referente a graduação que corresponda à estrutura administrativa dos cursos de 
graduação da USP. Dessa forma, nas questões relativas à CoG, um representante de cada 
instituto deve se deslocar para a reitoria em São Paulo.  

As COC e os Coordenadores de curso são os atores que estão diretamente ligadas aos 
cursos, mas há diferenciação na adoção de um sistema de atuação frente a graduação que 
funcione na forma de uma COC para um que se represente pela figura de um coordenador. 

Segundo o Regimento Geral, um curso será representado apenas pelo Coordenador e 
seu Suplente quando pelo menos 85% das disciplinas ministradas no curso estiverem 
alocadas no respectivo instituto, independente do departamento. Caso isto não ocorra, o curso 
deverá ser administrado por uma COC com representantes das unidades responsáveis pelas 
disciplinas. Desta forma, o curso acaba se caracterizando como um curso inter-unidades. Ele 
pode ser regimentalmente alocado num determinado instituto, mas as responsabilidades por 
ele são divididas.  

Um exemplo já analisado de um curso que possui uma COC é o Curso de Engenharia 
da Computação. 51% das disciplinas deste curso correspondem ao ICMC (Matemática, e 
Computação principalmente), 49% correspondem a EESC (Engenharia Elétrica 
principalmente). Em sua estrutura administrativa o curso está regimentalmente, para fins 
burocráticos, vinculado à EESC. Práticas como verbas destinadas ao curso são direcionadas a 
esta unidade. O ICMC tem um coordenador e um suplente para o curso, que se dedicam às 
questões e disciplinas pertencentes a seu instituto, fazendo ainda parte da COC. A COC na 
EESC possui além de seu coordenador correspondente, do Departamento de Engenharia 
Elétrica, o coordenador do curso no ICMC (do SCC) como seu suplente. Ficando a COC 
ainda composta por dois professores do Departamento de Engenharia Elétrica e seus 
respectivos suplentes, além de mais um representante da EESC e seu respectivo suplente e 
três representantes do ICMC e seus respectivos suplentes. 
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Ilustração 2 – Estrutura administrativa de um Curso Inter-unidades da USP Campus São Carlos. Fonte: 
MARIANO, 2006  

 
Este arranjo tem como conseqüência negativa ficar dependente do bom relacionamento 

entre os coordenadores dos dois institutos para que um não se sobreponha ao outro, no caso, o 
ICMC é que poderia ser prejudicado. Uma das mais importantes atribuições das COC e dos 
Coordenadores é definir as disciplinas oferecidas aos cursos e repassá-las para aprovação da 
CG. No caso, o equilíbrio entre os curso é facilitado pelos Coordenadores atuais, que se 
mantém no posto desde a criação do Curso em 2002, ambos foram reeleitos, mas o regimento 
não assegura que os acordos estabelecidos informalmente entre eles sejam assegurados. 

Já os outros cursos analisados, este, sem a figura das COC, onde somente o 
Coordenador e seu suplente participam diretamente da Coordenação do Curso, fica difícil 
falar em estrutura organizacional então sem envolver o departamento. Quanto a isto, todos os 
então três Coordenadores entrevistados apresentam um discurso homogêneo quanto às 
atribuições e função da coordenação, que garantem estar bem diferenciadas das atribuições e 
funções do departamento. Desta forma, Departamento e Coordenação são estruturas 
coexistentes e esta última não se encontra então subordinada ao departamento. Isto não 
significa no entanto, que as decisões do conjunto de professores ,que estão alocados junto ao 
departamento e não na Coordenação, não interfiram nas decisões da coordenação. Em muitos 
casos relatados pelos Coordenadores, há pressão de áreas fortes do departamento que acabam 
por influenciar nas decisões interferindo na autonomia da Coordenação. São casos como 
escolha de perfil de novos professores, decisões a serem tomadas quanto a problemas de 
relacionamento de professores e alunos.   

 A escolha da Estrutura Organizacional 
Estrutura organizacional originalmente se refere à forma de organização de uma 

empresa. Este instrumento, no entanto, é usado para auxiliar na administração, caracterização 
e análise de qualquer tipo de organização. Temas como responsabilidades, vinculações 
hierárquicas e relacionamentos são configurados segundo um modelo através do qual uma 
organização executa suas funções. Estabelece entre outras funções, o sistema formal de 
relações de trabalho para a divisão e integração de tarefas.  

Existem tipos de estrutura organizacional que podem se caracterizar mais enquanto 
forma de tomadas de decisão e divisão de tarefas e outros que se caracterizam através do 
ambiente organizacional ou mesmo pela natureza de sues objetivos organizacionais. Alguns 
dos modelos de estruturas organizacionais encontrados são: estrutura organizacional por 
projetos, estrutura matricial funcional, estrutura matricial balanceada, estrutura 

CoG 

COC 
EC* 

 Congregação 

ICMC 

Congregação 

CG -EESC 

EESC 

CG -ICMC 
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organizacional geográfica, estrutura organizacional por clientes, entre outras. 
Segundo Vasconcelos (Vasconcelos, 1986), as Universidades se caracterizam entre as 

maiores e mais complexas formas organizacionais presentes na sociedade moderna. 
Destacam-se também por sua importância no registro, desenvolvimento e transferência de 
conhecimento. Uma característica facilmente constatada é a estrutura funcional em que estas 
instituições se organizam através da divisão departamental, por exemplo, por áreas de 
conhecimento. 

Nas universidades, muitas vezes as pesquisas científicas são de caráter individual ou 
dentro de uma única área de conhecimento. Para isso, a organização funcional basta. Porém, 
tanto as pesquisas como os cursos acabam por envolver necessariamente a integração entre as 
várias áreas do conhecimento. A necessidade de solucionar problemas complexos de 
pesquisas, ou mesmo caracterizar como universal (daí o termo Universidade) a formação dos 
alunos, depende na maioria dos casos, da interação de especialistas de várias áreas. Muitas 
vezes, a matriz aparece como solução estrutural que permite a interação entre algumas dessas 
áreas funcionais para o alcance de um objetivo comum, como por exemplo a estruturação de 
uma grade curricular de um determinado curso com disciplinas que enriqueçam a formação 
profissional do aluno, privilegiando o conhecimento específico, mas possibilitando uma 
formação ampla.  

Admite-se que cada área que participa da formação profissional do aluno de graduação, 
ou seja, cada disciplina desempenha uma atividade funcional. A formação necessita de uma 
integração entre as áreas funcionais, através de um modelo organizacional que possibilite esta 
integração, no caso, uma estrutura matricial. Nota-se que as áreas ou campos de atuação não 
tem personalidade administrativa. Assim, quem participa da formação profissional é o 
departamento. 

Na Estrutura Matricial por Projetos, há a necessidade que o “gerente” de projetos seja 
capaz de administrar bem a interdisciplinaridade das áreas funcionais, mesmo que não seja 
um especialista. Ou seja, esta estrutura comporta a administração de um profissional técnico, 
mesmo que este não tenha vínculo com a formação profissional específica. Esta prática é legal 
perante a estrutura burocrática da administração, mas conforme a verificação dos 
procedimentos adotados na escolha dos coordenadores, ou, mediante as limitações informais 
estabelecidas, não é uma prática legítima. 

A adoção desta estrutura para resolver as necessidades de integração das diversas áreas 
de formação que devem ser contempladas ao longo da formação dos alunos implicaria que no 
caso, o Coordenador fosse escolhido racionalmente por sua capacidade de administração. 
Desta forma, ainda satisfazendo o disposto no Regulamento da UFSCar, poderia ser eleito 
Coordenador, qualquer docente que tenha ministrado aula no curso, independente do 
departamento de origem. Conforme Artigo 4º do Regulamento das Coordenações de Curso da 
UFSCar ”§1º serão considerados docentes do curso aqueles que ministraram disciplinas pelo 
menos um semestre nos dois últimos anos”. 

Isto implicaria, por exemplo, que o padrão de comunicação se tornasse vertical, pois 
estando os Coordenadores alocados em outro departamento, as decisões, reuniões, consultas, 
indubitavelmente não se concentrariam no departamento que oferece o curso, mas sim 
naquele onde se encontra o Coordenador. Isto não implica numa transferência de poder para 
outro departamento, somente certa dificuldade de comunicação, pelo fato do Coordenador não 
se encontrar no local físico onde o cotidiano do curso se estabelece. Poderia ainda ocasionar 
alguma duplicidades de funções, de agenda, menor comprometimento, etc 
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Figura 2 – Coordenadores de cursos de acordo com o departamento de origem. Modelo de Estrutura por 
Projeto. Fonte: Mariano, 2005 

        
Já na Estrutura Matricial Funcional, o papel do “gerente” funcional é assegurar a 

qualidade dos trabalhos e desenvolver a capacitação técnica de sua unidade, ou seja, tendo 
legitimidade para garantir a especificidade da formação do profissional através da 
administração da tarefa. Ao gerente funcional, no caso, o Coordenador de Curso da área que 
dá a formação profissional específica, cabe alocar da melhor forma possível os recursos 
humanos e materiais aos vários projetos e desenvolver a capacitação técnica de sua área, 
garantindo assim a especificidade de formação de cada Curso. O Coordenador deve então, de 
acordo com a adoção deste modelo de organização, estar apto a garantir as especificidades de 
formação do curso. Isto é possível entre outros motivos, por ele compartilhar com seus pares e 
futuramente com os alunos, de uma mesma trajetória de formação que implica na valorização 
de interesses, compartilhamento de valores e desenvolvimento de solidariedade semelhantes. 
Estas características serão mais bem desenvolvidas no Capítulo II.   

Para caracterizar o modelo de estrutura como matricial, deve-se verificar a existência de 
três fatores: autoridade, fatores de comunicação e distribuição de cargos funcionais que estão 
presentes na verdade em qualquer estrutura organizacional. 

Verifica-se que a concepção da estrutura do Conselho de Coordenação está baseada 
sobre um modelo de Estrutura Matricial por Projetos. As implicações desprivilegiam a 
especificidade de formação profissional quando admite que qualquer profissional técnico, ou 
envolvido em qualquer grau de compromisso com a formação do aluno possa ser “diretor do 
projeto”. Isso, pois consta nos regimentos das Coordenações de Curso que qualquer professor 
que tenha ministrado aula no curso no último ano possa ocupar o cargo de Coordenador do 
Curso. 

Quanto a contemplar a garantia da legitimidade da autoridade, o que se propõe é que 
regimentalmente seja estabelecido, o que já o é informalmente, um modelo de estrutura 
matricial funcional onde as especificidades do curso serão privilegiadas. Desta forma, 
evitando-se legalmente o que no interior do funcionamento da organização não seria 
legitimado pelas práticas. Desta forma estaria assegurado que somente um professor da área 
que dá o perfil da formação profissional especifica, pudesse ocupar o cargo encarregado de 
orientar e administrar a tarefa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                          -----   padrão de comunicação 
                                     professor que ministra aula no curso  
                                     professor com possibilidade de se tornar Coordenador de Curso  

Figura 3- Coordenadores de Curso de acordo com o departamento de origem. Modelo de estrutura 
Matricial Funcional. Fonte: Mariano, 2005 

Quanto ao padrão de comunicação, dependendo do modelo de matriz empregado, este 
também se verifica pelo nível de comunicação possível, que é mais intenso e horizontal 
quando os professores do curso pertencem ao mesmo departamento que o coordenador. Para 
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os professores de outros departamentos, ou seja, de áreas suplementares, mas não específicas 
à formação do aluno, o nível de comunicação é substantivamente menor do que no primeiro 
caso. Isto é bem verificado no levantamento realizado sobre a baixa assiduidade dos 
representantes das áreas suplementares (professores de outros departamentos) nas reuniões do 
Conselho de Coordenação, além, da própria dificuldade de comunicação entre departamentos, 
que deve ser feita de forma vertical. 

 Na distribuição de cargos funcionais, sugere-se que o cargo de Coordenador do Curso 
seja ocupado por um professor que seja de alguma das áreas que dá o perfil de formação 
profissional do aluno. Já para a formação do Conselho de Coordenação da UFSCar, em 
muitos cursos é utilizado um modelo que consiste na presença de um representante de cada 
área que dá o perfil de formação profissional, além do Coordenador, e de um representante 
para todas as áreas suplementares, além da representação discente. Em muitas Coordenações, 
há um representante para cada área suplementar, o que se apresenta como um entrave ao 
funcionamento do Conselho de Coordenação devido à falta de compromisso destes, a pouca 
legitimidade de suas intervenções, o que se traduz também pela baixa assiduidade na 
participação nas reuniões dos Conselhos de Coordenação. 

A estrutura organizacional adotada na USP depende do tipo de Curso analisado. No caso 
do arranjo com apenas Coordenador de Curso e suplente, este arranjo dentro do Departamento 
é uma estrutura que tem atribuições e se submete a uma escolha funcional para o cargo. Mais 
ainda em se tratando de se obedecer à regra informal na escolha de somente professores 
doutores para o cargo, estes ainda devem ministrar aulas no referido Curso. È então esta 
Organização Funcional que tem por característica um fortalecimento dos valores 
compartilhados por todos os membros do Curso, do Departamento e do Instituto. Esta 
estrutura garante autoridade e autonomia nas decisões do Coordenador que se legitima pelo 
pertencimento e mérito (título de Doutor) frente aos seus pares.  

Outros fatores que constam nesta forma de organização é que a proximidade de relações 
é um dos componentes que possibilitam um maior grau de satisfação com o cargo pois 
facilitam em muitos casos a resolução de problemas no âmbito do Curso, entre os professores 
do Curso sem interferência ou dependência do Departamento. Também por se tratar de uma 
estrutura dentro de setores inter relacionados diretamente (Instituto, departamento e Curso) a 
assimilação de regras e consequentemente das funções, atribuições e diferenciação entre uma 
estrutura e outra se mostraram mais evidentes e conexas nas falas nos Coordenadores. 

A Estrutura Adotada na COC já se apresenta como uma Estrutura Matricial Funcional e 
se diferencia da Organização Funcional.  O curso é um projeto de duas estruturas que se 
encontram organizadas de forma funcional. Uma delas é a responsável e a outra lhe auxilia e 
presta “serviço”. No caso estudado, é o bom relacionamento entre os Coordenadores que 
garantem que ambos sejam gerentes do projeto dentro de suas esferas funcionais e que estas 
esferas não se sobreponham. Mas no fim deste relacionamento que atua de fora da esfera 
burocrática, o Curso pode se encaminhar para um tipo de administração que não garanta que 
as duas esferas funcionais atuem de forma equilibrada. 

 Na Tabela 1, “Consequências da adoção de diferentes estruturas no arranjo 
organizacional Coordenações de Curso”, é possível analisar comparativamente as implicações 
da adoção de uma estrutura organizacional por projetos, ou da estrutura organizacional 
matricial funcional na composição administrativa do arranjo no funcionamento cotidiano 
deste. A tabela refere-se aos três elementos principais de qualquer estrutura organizacional: 
autoridade, padrão de comunicação e distribuição de cargos funcionais. No último item há a 
analise do reflexo da adoção de um ou outro tipo de estrutura organizacional na organização 
do curso, de acordo com a análise realizada até então. 
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 Estrutura Matricial por Projeto Estrutura Matricial Funcional 
Autoridade Coordenador é aquele com 

capacidade de administração  
Coordenador apto a garantir as 

especificidades do curso 

Padrão de 
Comunicação 

Vertical Horizontal 

 
Distribuição de 

cargos funcionais 

O coordenador pode ser 
qualquer professor que tenha 
ministrado aula no curso, 
independente do departamento de 
origem. 

O Coordenador é sempre um 
professor da área que dá o perfil da 
formação profissional do curso, ou 
seja, do departamento em que o curso 
está alocado. 

Reflexo no 
funcionamento do 

Curso 

O Coordenador deveria ser 
capaz de administrar as 
interdisciplinaridades das áreas 
funcionais.  

Este arranjo é indicado em 
atividades onde o fim seja a 
interdisciplinaridade e não a 
formação específica  

O Coordenador gerencia as 
interdisciplinaridades mas privilegia  
a especificidade do perfil do curso. 

Assegura a qualidade do curso, 
pois tem legitimidade para garantir a 
especificidade da formação do 
profissional através da administração 
da tarefa. 

Tabela 1— Conseqüências da adoção de diferentes estruturas no arranjo organizacional “Coordenação de Curso”Fonte: MARIANO, 2005 

  
Conclusão 

 
As conclusões aqui colocadas em verdade, serão apresentadas na forma de alternativas 

até então desenvolvidas para as estruturas organizacionais corresponderem às expectativas 
dos Coordenadores entrevistados. Ficando então como o objetivo deste trabalho, desenvolver 
alternativas possíveis de serem implantadas para solucionar os problemas, melhorar o 
desempenho e mesmo a atuação das Coordenações de Curso. 

A análise do cotidiano das Coordenações de Curso da USP mostram que a estrutura 
prevista na burocracia é seguida à risca por todas Coordenações até então analisadas. Nisto se 
observa um maior grau de incrustação das regras institucionais. Este fator também se reflete 
no discurso homogêneo dos Coordenadores quanto a funções e tarefas atribuídas às 
Coordenações. Também o relacionamento e funções entre departamento e Coordenação 
encontram-se bem definidas e apreendidas. As competências e a distribuição de poder estão 
também bem delimitados. No entanto isto não impede a existência de problemas. Um deles 
como a falta de “parceria” e reconhecimento colocados por alguns entrevistados podem ser 
reflexo de uma concepção disseminada no meio acadêmico de que os curso de graduação não 
dão reconhecimento aos professores tanto quanto a pesquisa e publicações que se evidenciam 
mais no âmbito da pós –graduação. Este problema não está na esfera estrutural, mas na 
política. Também se atribui esta falta de reconhecimento ao nível departamental e não no 
interior dos próprios Cursos. 

No caso das COC, uma estrutura que delegasse igual poder para ambos os 
Coordenadores, atendendo aos interesses de ambos instituto envolvidos se encaixaria numa 
estrutura balanceada. Também deveria ser criado um fórum específico para cursos inter-
unidades onde estes pudessem criar regras estamentais adequadas à sua realidade. 

Nas Coordenações de Curso da UFSCar, as atribuições e funções estabelecidas pela 
burocracia não correspondem ao que os Coordenadores entrevistados admitem enquanto suas 
funções. E mais ainda, o que um estabelece enquanto função não corresponde ao discurso do 
outro. 

No que se confere à relação entre Departamento e Coordenação, esta última encontra-se 
esvaziada de poder, num caso é descrita enquanto secretaria, noutro as principais decisões não 
são tomadas dentro da Coordenação, ou dependem de uma ajuda por parte da chefia ou algum  



XIII SIMPEP, Bauru de 2006. 

grupo do Departamento, noutro ainda a relação é somente institucional na forma de 
memorandos, mas se admite certa dependência mesmo que financeira. 

Na concepção de burocracia de Weber, as Coordenações se curso da UFSCar se 
encaixariam enquanto arranjos administrativos carentes de um aparato burocrático que lhe 
daria condições e suporte material, financeiro e espacial para que esta estrutura se efetivasse 
enquanto um arranjo correspondente às suas atribuições. 

As Coordenações de Curso da USP, no que se confere à relação com seu ambiente 
institucional encontram-se com regras mais embedded (Granovetter,2001). Este incrustamento 
das regras é que no caso é o fator que favorece a legitimidade das decisões da Coordenação e 
a garantia da boa definição de suas funções e o desenvolvimento destas.  

No caso da UFSCar, suas Coordenações encontram-se num grau menor de 
embeddeness.  A desconexão entre regras burocráticas e funcionamento real do arranjo no 
entanto não significam um pior funcionamento deste. Pelo contrário, segundo John Meyer, as 
instituições não se perpetuam pelo rigor de suas regras burocráticas, mas também estão 
envolvidos nesta vida útil, outros fatores menos formais. Foi este menor grau de incrustação 
das regras que permitiu o funcionamento dos Conselhos de Coordenação de forma a garantir 
as especificidades e os interesses do Curso, pela maior comprometimento dos professores 
diretamente envolvidos com o Curso. Foi também a autonomia dos arranjos organizacionais 
dentro da instituição que possibilitou a criação de arranjos organizacionais além da 
coordenação que também auxiliam na garantia das especificidades dos cursos e na auto 
organização e fortalecimento de áreas de conhecimento dos mesmos.  

Em estruturas institucionais onde as regras estão mais incrustadas as estruturas pré 
definidas prevalecem. Em estruturas institucionais onde as regras estão menos incrustadas, as 
escolhas dos atores prevalecem. Quanto maior a diversidade cognitiva dos atores, ou seja, 
pessoas com formações profissionais diferentes e propósitos também, mais difícil criar um 
ambiente institucional estável, onde a estrutura prevista regimentalmente seja fielmente 
obedecida. 
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