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RESUMO 
 

DA PRÁTICA À REFLEXÃO: O (RE)CONHECIMENTO DOS LIMITES E 
POTENCIALIDADES DA CONVERGÊNCIA DAS TICs APLICADAS AO 

COACHING UNIVERSITÁRIO 
 
 

Autor: Liana Estela Merladete de Souza Pozeczek Koltermann 
Orientador: Dr. Andre Zanki Cordenonsi 

 

Um novo mundo, repleto de dados, conhecimentos e excesso de informação, 
tecnologias revolucionárias e conexão constante, produziu à Comunicação Social – 
e essa a ele – mudanças expressivas. E, como não poderia deixar de ser, o impacto 
da consequente convergência midiática foi – ou deve ser – sentido, também, nas 
instituições de ensino de todos os níveis e partes do mundo. Em Santa Maria, RS, 
Brasil, não é diferente, como ilustra o caso de uma instituição privada, focada nas 
ciências sociais e aplicadas, onde convivem diferentes gerações, on e off line. Mas, 
sobretudo, onde, também, o tradicional modelo de ensinar, aquele em que, entre 
outras características, um fala e outros escutam, se esgota. Diante da nova e 
urgente condição do tempo, instituição e docentes têm novas responsabilidades, 
como atender à expectativa discente de compreender o tempo do qual são parte e 
de desenvolver soluções para a descoberta, aperfeiçoamento e potencialização de 
suas competências e habilidades. Enquanto o espaço físico da aula e cronômetro se 
ressignificam, novas alternativas, geralmente extracurriculares, são buscadas, a 
exemplo do Coaching Universitário. Ante o aprimoramento de uma iniciativa nessa 
área, fomenta-se a seguinte questão: nesse contexto, quais os limites e 
potencialidades das tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um 
projeto extracurricular de Coaching Universitário? Elucidando e problematizando 
essa questão norteadora, o trabalho perpassa por uma dinâmica de investigação em 
um procedimento de Estudo de Caso, com base em técnicas de aplicação de 
entrevistas e observação participante. Transcorre, antes, pelo ensino superior no 
Brasil, história, cenário e tendências; consequentes efeitos da convergência das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação e; pelo (re)conhecimento conceitual e 
prático dos termos mentoring, coaching e counseling1, além de suas singularidades 
e similaridades no processo de comunicação e interação institucional. Apresenta, 
ainda, o arquétipo de um ambiente virtual de ensino e troca de experiências com 
vistas na ampliação do projeto em questão e, principalmente, contribuição para o 
campo de pesquisa na seara de Tecnologias Educacionais em Rede. Nas 
digressões, destaca condições técnicas e estruturais como fator limitante e; aponta 
ferramenta e metodologia enquanto potenciais correspondentes à contínua demanda 
por inovação, legitimando o papel multidisciplinar de ações orientadas ao 
desenvolvimento e gestão do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Convergência Midiática na Educação Superior. Coaching 
Universitário. Tecnologias Educacionais em Rede. 

                                            

1 Expressões mantidas na forma de estrangeirismo, uma vez que são encontradas na literatura 
brasileira mantendo essa terminologia, pois não há vocábulo no vernáculo, ainda, capaz de transmitir 
a essência de tais formas. 





 

 

ABSTRACT 
 

FROM PRACTICE TO REFLEXION: THE (RE)ADMISSION OF LIMITS AND 
POTENTIALITIES OF CONVERGENCE OF ICTs APPLIED TO UNIVERSITY 

LEVEL COACHING 
 
 

Author: Liana Estela Merladete de Souza Pozeczek Koltermann 
Advisor: Dr. Andre Zanki Cordenonsi 

 

A new world, full of data, knowledge and excess in information, revolutionary 
technologies and the constant connection, have yielded to Social Communications 
expressive changes. And, as it cannot fail to be, the subsequent impact of the 
sequent media convergence was – or should be – felt, also, in educational 
institutions of all levels and parts in the world. In Santa Maria, RS, Brazil, it is not 
different, as in the case illustrated by a private institution, focused on applied social 
sciences, where distinct generations coexist, on and off line. But, withal, where also 
the traditional teaching method, that in which one speaks and all listen, depletes 
itself. Facing a new and urgent condition of time, institution and professors have new 
responsibilities, such as attending the expectations of the students in comprehending 
the time in which they are part of and developing solutions for discovering, perfecting 
and potentiating their new competences and abilities. While the physical space of 
class and the stopwatch resignify themselves, new alternatives, generally 
extracurricular ones, are searched for, such as the university level coaching. Facing 
the enhancement of an initiative in the area and in the aforementioned institution, a 
question is put forward: in this context, what are the limits and potentialities of 
information and communication technologies applied to an extracurricular project of 
university level coaching? Clarifying and challenging this guiding question, this paper 
passes through a dynamic of investigation in a procedure of Case Study, based in 
techniques of interview applications and participant’s observation. It happens, first, 
through higher education in Brazil, history, scenery and tendencies; consequent 
effects of convergence of Information and Communication Technologies and; through 
conceptual and practical (re)admission of mentoring, coaching and counseling terms, 
besides their singularities and similarities in the process of communication and 
institutional interaction. It presents, yet, the archetype of a virtual ambience of 
teaching and exchange of experiences aiming the extension of the project in sight 
and, especially, contributing for the research field in the area of Educational 
Technologies network. In the digressions, it emphasizes technical and structural 
conditions as a limiting factor and; points out tool and methodology as potential 
corresponding to the continuous demand for innovation, legitimizing the 
multidisciplinary status of guided actions to the development and management of 
knowledge.  
  
Keywords: Media convergence in Higher Education, University level coaching, 
Educational Techologies Network. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Escutamos, falamos, vemos e sentimos, não como outrora, mas sobretudo 

devido a estarmos todos conectados, o tempo todo. Não são mais só as notícias na 

seara da Tecnologia da Informação e da Comunicação – e também não são mais, 

há muito, somente os profissionais dessas áreas – que apontam o crescimento e o 

impacto constantes das redes sociais virtuais2. Ou melhor, a revolução delas, 

oriunda de um enorme emaranhado que pulsa em torno da magnitude da internet3, 

da navegabilidade, interatividade, usabilidade, funcionalidades e muito, mas muito, 

mais que ela propicia.  

Sites4, blogs5 diversos e parte das pautas veiculadas nas próprias redes 

sociais virtuais e mídia tradicional legitimam a ideia de que sim, no mundo 

globalizado, a internet e, por conseguinte, suas faces, produtos e serviços 

relacionados assumiram um papel preponderante na vida e convivência dos 

cidadãos. E mais: para e nas organizações de todos os nichos, inclusive da 

Educação.  

“Somos imigrantes digitais nos relacionando com nativos digitais” 

(CECCHETTINI, 2011, p. 1). Segundo dados levantados pelo Canaltech (2015), 

veículo de comunicação digital focado nos fatos, feitos e tendências na área da 

                                            

2 Nada mais são do que os grupos ou espaços específicos na internet, dos quais todos participamos. 
São, por exemplo, as populares Facebook, Twitter, Instagram etc. Elas oportunizam o 
compartilhamento de dados e informações diversos, de acordo com a sua natureza. 

3 Trata-se de uma rede global que liga uma fração muito substancial das redes de computadores do 
mundo. Reconhecida como um desenvolvimento extraordinário, até 1995, as suas principais 
finalidades eram acadêmica e de investigação. Mas naquela época já se prenunciava a oportunidade 
potencial e rápida fruto de sua exploração. 

4 De acordo com a Enciclopédia Livre, o Wikipédia, um site, também conhecido como website, 
também aportuguesado para saite ou sítio ("da Web" ou "da Internet"), é um conjunto de páginas 
web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet. (Definição 
disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Site. Acesso em 18 de outubro de 2016). 

5 Um blog é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados 
artigos ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a 
temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com 
a política do blog. (Definição disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog. Acesso em 16 de 
outubro de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
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tecnologia, em pouco mais de 17 minutos o Facebook6, por exemplo, apresenta um 

aumento de quase 6 mil novos usuários, sendo mais de 1.500 deles em dispositivos 

móveis, e o YouTube7 recebe cerca de 263 milhões de visualizações, 65 milhões 

delas em dispositivos móveis. 

De tudo e tanto, questiona-se não só o papel desses softwares de redes 

sociais com elevada audiência, e dos próprios dispositivos, seja no e pelo contexto 

político, social e econômico, como também a sua utilidade no âmbito educacional, 

seu significado, pontos fortes e fracos do tempo docente implicados nesse “universo” 

de dispositivos, relacionamentos e possibilidades. 

Kenski (2013) é exemplo, justamente, nesse contexto. A autora, promovendo 

reflexões sobre os tempos vivenciados nos dias de hoje (na verdade, nos últimos 

anos) e sobre a definição de tais enquanto múltiplos, apressados, urgentes e até 

difíceis, aborda a questão do tempo dedicado pelos professores diante dessa sua 

“nova versão”, onde o espaço da sala de aula e a duração de seus ensinamentos 

quase perdem o sentido perante os canais virtuais de interação e comunicação.  

A escassez múltipla do tempo, que, segundo a autora, tornou-se não só tema 

de pesquisa e estudo, mas também preocupação cotidiana, desencadeia, além 

disso, na artífice do presente trabalho, específica e principalmente, inquietação 

perante os efeitos dessa condição do tempo para os alunos.  

O que se quer dizer é que, da mesma forma que os contratos docentes não 

preveem o excesso de trabalho – e nem o ritmo –, as mediações tecnológicas 

impõem uma nova maneira de lidar com as questões do ensino, dada “a 

informatização do trabalho e seu redimensionamento de escala planetária, 

provocando novos desafios e práticas” (KENSKI, 2013, p. 35), porém, os alunos, 

nascidos e com trânsito natural e livre no mundo digital, desconhecem, talvez, a 

barreira – se é que existe – entre o mundo real e virtual, assumindo a condição de 

retratos da era da instantaneidade.  

                                            

6 O Facebook, segundo a Nova Escola (vide http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-
continuada/como-funciona-facebook-624752.shtml) é uma rede social que permite conversar com 
amigos e compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografias. A ferramenta foi criada em 2004 pelos 
americanos Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hufghes e pelo brasileiro Eduardo Saverin. Em 
2012 atingiu a marca de 1 bilhão de usuários e é hoje a maior rede social virtual do mundo. 

7 De acordo com a Enciclopédia Livre, o Wikipédia, é um site que permite que os seus usuários 
carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Foi fundado em fevereiro de 2005. (Definição 
disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube. Acesso em 10 de outubro de 2016). 

http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/como-funciona-facebook-624752.shtml
http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/como-funciona-facebook-624752.shtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Eles desejam agora e querem, também, agora. Os discentes se distanciam, 

cada vez mais, do “tempo do relógio”. Afinal, se na atualidade são múltiplas as 

formas de interação e de articulação entre professores e alunos, via ambientes 

virtuais, listas, e-mails, chats e até troca de mensagens privadas acerca de dúvidas 

e entre perfis pessoais de redes sociais virtuais, como calcular o tempo docente? 

Mas, também, fundamentalmente, como calcular o discente? O relógio, enfim, pode 

“marcar” seus ponteiros na hora exata da conquista da aprendizagem? E, perante 

tudo isso, o principal: o relógio é capaz de marcar um objetivo alcançado?  

Direta ou indiretamente, a questão nos faz relembrar o processo de Bolonha8 

e a sua consequente repercussão no contexto atual de (re)definição e importância 

das disciplinas sob um novo olhar. O próprio, haja vista o intuito de reestruturação e 

uniformização do ensino superior, prenunciava e/ou, melhor, já preconizava, a 

necessidade de atentar para os novos níveis de competitividade, que perpassam 

pelo social, cultural e econômico.  

Melo (2012) destacou, nesse contexto, a relação entre a mudança de um 

paradigma educacional com a demanda por “aquisição de competências de âmbito 

genérico e transversal, na convergência interdisciplinar e na flexibilização curricular”. 

Um exemplo, que ilustra essa necessidade é o Sistema Europeu de 

Transferência de Créditos, que conforme dá conta publicação no Master Portal 

(2015)9, muito embora com implantação não concluída e relacionado ao 

reconhecimento de períodos estudados no exterior, é um exemplo que foca no 

desempenho discente. As universidades precisam se adaptar a esse novo contexto, 

mas a questão é que nenhum estudante deve ser e/ou representar média.  

                                            

8 Em 1999, os Ministros responsáveis pelo Ensino Superior (ES) de vinte e nove países europeus 
assinaram a Declaração de Bolonha. Eles concordavam com uma série de propósitos comuns para o 
desenvolvimento da Área Europeia de Ensino Superior (AEES). Na Declaração de Barcelona (2002), 
reafirmaram-se os intuitos os legitimando enquanto indispensáveis na sociedade do conhecimento. A 
consagração desses intuitos se deu, ainda, até 2010, quando do estabelecimento do Espaço Europeu 
de Ensino Superior e do Espaço Europeu de Investigação como pilares fundamentais da dita 
sociedade do conhecimento. Até a reunião de Lovaina, que decorreu no ano de 2009, mais dezoito 
países aderiram à Declaração de Bolonha, o que totalizou quarente e sete nacionalidades diferentes. 
Daí a repercussão e expansão do referenciado processo de Bolonha, que nasceu, resumidamente, 
com o propósito de reestruturação do Ensino Superior no contexto europeu. A reorganização foi 
apresentada como uma espécie de requisito para alcance discente de níveis de competitividade. 
Vários aspectos marcaram o seu percurso, seja histórico ou metodológico, desde a globalização 
adequação, em prol, justamente da competitividade.  

9 Artigo disponível em http://www.mastersportal.eu/articles/388/all-you-need-to-know-about-the-
european-credit-system-ects.html. Acesso em 06 de novembro de 2016. 

http://www.mastersportal.eu/articles/388/all-you-need-to-know-about-the-european-credit-system-ects.html
http://www.mastersportal.eu/articles/388/all-you-need-to-know-about-the-european-credit-system-ects.html
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A atualidade demanda personalização.  E isso significa necessidade de 

atenção - e tempo - no que concerne ao campo de interesse e experiência de cada 

aluno. 

Fato é que a reflexão e/ou problemática não pairam, única e especificamente, 

nessas questões. Há algo intrínseco nesse contexto, marcado, por conseguinte, pela 

instantaneidade a que já nos referimos, e é sobre ele que se debruça nesta 

pesquisa. Na Faculdade de Direito de Santa Maria, Instituição de Ensino Superior 

(IES) localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul, de enquadramento 

privado e considerada de pequeno porte, a (r)evolução digital também preocupa, 

somando ao cenário a apreciação em torno da condição crítica do tempo.  

E é neste contexto que a autora da presente dissertação, hoje responsável 

pela Coordenação de Comunicação Corporativa da IES em questão, também 

professora da mesma instituição, e gestão do projeto extracurricular que aqui será 

destacado, apresenta um ponto importante – e já citado como intrínseco – para o 

campo da análise desta pesquisa: em tempos de convergência midiática, quando 

novas ferramentas auxiliam e potencializam o aprendizado, a comunicação entre 

instituição e aluno, oportuna ou perigosamente, (des)humaniza relações a ponto de 

atender, realmente, ou não, a expectativa do aluno do novo tempo. 

Não propriamente na aldeia global que McLuhan (1969) esperava, mas onde 

a internet é indicador, senão fator vital, para a mudança nas formas de relações, 

acadêmicas ou comerciais, a web que Castells (2003) disse ter, justamente, 

transformado o modo como as pessoas se comunicam, revelou uma nova dinâmica.  

E do paradigma da cultura da então convergência midiática, onde, de acordo 

com Jenkins (2008), autuam-se interações nunca propiciadas pelas mídias 

tradicionais e até alternativas, os alunos, do nosso então novo tempo, fazem parte 

de um também novo nicho de papéis, no qual as passadas relações, inclusive de 

aprender e ensinar, são desconstruídas pela concepção de cultura participativa, que 

sugere dinâmicas de interação cada vez mais complexas. 

A questão aqui é, justamente, uma dessas dinâmicas. Diante do pressuposto 

de que a expectativa - ou ideal - de discentes do Ensino Superior é de que as 

universidades/faculdades os preparem para compreender a sua época e 

desenvolver soluções para a descoberta, aperfeiçoamento e/ou potencialização de 

suas competências e habilidades, mirando num mercado exigente e sedento por 

perfis multifacetados, acredita-se que as instituições de educação do século XXI 
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possam estar em descompasso com a resposta a essa expectativa, dentro desse 

contexto de interação. 

A nossa geração ouviu e reproduziu que a escola, seja de qual nível for, 

inclusive o superior, não é a única formadora de opinião. Muito menos de caráter do 

aluno. Ora pois, não cabe, pelo menos não diretamente, a nenhuma organização 

educacional o papel da família na postura ou de responsabilidade plena pelo perfil e 

atitude comportamental profissional.  

Novaes (2011), imbuído da realidade contemporânea, contrapõe indicando 

com o que as escolas carecem sim, hoje, preocupar-se: 

 
[...] em que e como a escola decidirá atuar para completar o 
desenvolvimento comportamental dos seus alunos, olhando-os não apenas 
como profissionais que irão continuar a promover o crescimento, a evolução 
e o lucro, mas enxergando-os de forma holística como pessoas que são, 
com suas diferenças e particularidades. (NOVAES, 2011, p. 37) 

 

Dentro dessa perspectiva, que envolve comportamento, pensamento, cultura, 

amadurecimento e, especialmente, conhecimento de habilidades e limitações 

individuais, o presente trabalho expõe e analisa uma experiência realizada na já 

referida FADISMA, Instituição focada nas ciências sociais e aplicadas e localizada 

no centro do estado do Rio Grande do Sul.  

Sob o tema Convergência das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

aplicadas ao Coaching Universitário, traz-se, primeiramente, uma análise focal, 

alicerçada na observação participante do processo experimental e presencial desse 

que é um projeto extracurricular, dirigido ao aperfeiçoamento de discentes e 

egressos recém-graduados, a partir da descoberta, desenvolvimento e 

potencialização de aptidões comportamentais, em especial, acerca do planejamento 

e gestão de tempo viáveis em prol da carreira profissional pretendida. 

Essa análise se dá com vistas numa reflexão abalizada nas expectativas 

discentes em torno da Instituição de Ensino Superior e compatibilidade – ou não – 

com aquilo que o mercado de trabalho exige da educação superior, e com aquilo 

que ela entrega. 

Apresentando como questão de pesquisa a indagação “quais os limites e 

potencialidades das Tecnologias da Informação e Comunicação na ampliação de um 

projeto extracurricular de Coaching Universitário, no âmbito de faculdade privada, 

localizada no centro do estado do RS?” - isso porque, justamente, a IES em 
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questão, como já se disse, teve experienciação em torno da prática, revelando 

preocupação e potencial para trabalhar competências e habilidades, como se 

discorrerá nas próximas páginas - espera-se traçar um novo olhar sobre a 

experiência extraclasse, fomentando sua ampliação a partir da escolha,  

configuração e parametrização de um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

específico e correspondente com as, então, potenciais identificações de relações, 

expectativas e visão dos envolvidos, conforme melhor se descreve na seção a 

seguir, nomeada de percurso metodológico.  

 

O leitor, contará, assim, com a seguinte disposição capitular: 

 

• O Ensino Superior no Brasil no Contexto da Sociedade em Rede – Esta parte 

do referencial teórico é apresentada em duas abordagens. A primeira, levanta 

questões relevantes na história ao prenúncio dos efeitos da convergência 

midiática. A segunda, por sua vez, trata da demanda e da fragilidade no 

preparo e aperfeiçoamento de competências e habilidades discentes frente à 

cultura das mídias. 

• (Re)Significação do Coaching Universitário – Nesta parte do estudo, são 

abordados conceitos e contextos de mentoring, coaching e counseling, num 

primeiro momento; em seguida, trata-se das singularidades, similaridades e 

potencialidade acadêmica no processo de comunicação e interação 

institucional. 

• O Estudo de Caso – Nesta parte, é apresentada a instituição de ensino que 

sedia o projeto centro deste e o panorama midiático vigente, bem como onde 

é tratado o Coaching Universitário, no seu escopo experimental.  

• Análise e Discussão dos Resultados – Esta parte da pesquisa traz os 

elementos correspondentes com as, então, potenciais identificações de 

relações, expectativas e visão dos envolvidos no trabalho experimental de 

Coaching Universitário, prenunciando a base para a concepção de ampliação 

da experiência em questão. 

• Do Design Instrucional, a proposta de ampliação – Nesta parte, são 

apresentadas três abordagens. A primeira alicerçada num olhar acerca da 

experiência extraclasse na perspectiva do design instrucional; a segunda sob 
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o papel do trabalho de coaching em questão no apoio e fomento à educação 

para o mercado e; por fim, a terceira, onde retrata-se, brevemente, os 

principais aspectos da engenharia pedagógica e tecnológica proposta 

enquanto produto institucional, atrelado ao relato do percurso para tal. 

• Conclusão – Última parte, na qual são apresentadas as digressões finais do 

trabalho e, ainda, um checklist institucional, tangibilizando e legitimando o 

fomento não só à atenção às competências e habilidades do quadro discente 

e de egressos, bem como exibindo condutas e tarefas base para o 

funcionamento do projeto. 

 

Essas digressões são sustentadas pelos seguintes objetivos específicos: 

 

• Elucidar, teórica e criticamente, os eixos temáticos centrais do trabalho – os já 

ditos Ensino Superior no Brasil e os consequentes efeitos da convergência 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação; e o (re)conhecimento 

conceitual e prático de mentoring, coaching e counseling, e suas 

singularidades e similaridades no processo de comunicação e interação 

institucional; 

• Apresentar breve histórico da Instituição sede da prática estudada, 

identificando presença ou ausência de preceitos relacionados à formação 

complementar na rotina de trabalho; 

• Identificar unidades de trabalho e objetivo das mesmas, bem como a dinâmica 

do projeto presencial experimental realizado de coaching no âmbito 

acadêmico em questão, (re)conhecendo a opinião do grupo voluntário de 

discentes e egressos em formação, como forma de verificação e 

apresentação do feedback acerca das melhores práticas; 

• Escolher e desenvolver arquétipo de Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (AVA) específico e correspondente com as, então, 

identificadas relações, expectativas e visão dos atores compartes e de; 

• Exibir um checklist institucional, apresentando as principais condutas e tarefas 

para o funcionamento do projeto. 
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Tudo isso, por sua vez, atende, acredita-se, o objetivo geral de problematizar 

a questão norteadora da pesquisa, contribuindo com o seu campo na seara de 

Tecnologias Educacionais em Rede e legitimando o papel multidisciplinar de ações 

orientadas ao desenvolvimento pessoal, corroborando e/ou provocando a função de 

educação superior para o mercado. 

A motivação para a articulação desses pontos reside numa justificativa 

pessoal, uma vez que a autora acredita que antes de mudar a forma de ensinar e 

aprender, intuito tão intensamente discutido hoje quando o tema é o futuro da 

educação superior, faz-se necessário (re)ver uma composição, crê-se, vital do 

processo educacional: a concepção do sujeito aluno para portar-se diante de 

situações diversas e para resolver problemas do cotidiano, que submergem 

diferentes níveis de complexidade e que, por conseguinte, impactam diretamente na 

sua compreensão, produção e performance técnicas.   

Na esfera social, acadêmico-científica, justificam-se as digressões neste 

tecidas pela socialização da necessidade de ir além da construção e reconstrução 

dos saberes. Mas, principalmente, em função da responsabilidade de preocupar-se 

e fomentar eficiência e eficácia nos futuros protagonistas da laboralidade e, 

consequentemente, do desenvolvimento do nosso país, haja vista a latente herança, 

com condições ou não, de postos políticos, sociais e corporativos, entre outras 

lideranças. 

Fato é que incansável, gradativa e constantemente, os problemas, seus 

cenários e contextos, serão sempre novos. A comunicação de ideias e a tomada de 

decisões também. Distinção, sucesso e permanência no mercado passam, e 

passarão, cada vez mais, pela identificação de situações de confronto, pelo 

desenvolvimento de estratégias para resolver conflitos e, sobretudo, pela 

capacidade de visão, organização, cooperação, interação e responsabilidade. Tudo 

isso, subentende-se, em prioridade ao futuro ofício propriamente dito.   

As potencialidades, nesse contexto, perpassam pela criatividade associada à 

experienciação de novas alternativas e adesão a melhores práticas. As limitações, 

por sua vez, pelo aumento da responsabilidade da(s) instituição(ões) de ensino 

numa organização que propicie a ampliação de capacidades de resolução perante a 

dificuldades. É sobre tudo e tanto que se segue.  
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1.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico do trabalho “Da prática à reflexão: o 

(re)conhecimento dos limites e potencialidades da convergência das TICs aplicadas 

ao Coaching Universitário”, perpassou, em face dos objetivos traçados e do 

problema de pesquisa, pelos estágios de construção e consolidação de sua teoria de 

base, abordagem, procedimento e técnica. 

No que diz respeito à teoria de base, a interdisciplinaridade, como será 

possível conferir nas páginas a seguir, é apresentada enquanto alicerce, seja na 

sustentação das premissas e pressupostos como na interpretação do estudo em 

tela.  

E, insta constar, no entanto, que este não desconsidera a disciplinaridade, 

mas, como implica a já referida interdisciplinaridade, foi pensado e executado a 

partir da crença da autora na aproximação e diálogo entre saberes oriundos de 

diversos campos, haja vista, inclusive, sua formação, que transita pela Comunicação 

Social, Gestão de Negócios e, mais recentemente, pela Educação. 

Japiassú (1976) pode ser citado para tangibilizar essa percepção que, não de 

agora, fomenta um olhar e uma atuação multidisciplinar. De acordo com o autor, a 

intercomunicação entre as disciplinas é imperativa. Isso porque respostas, 

modificação e/ou (re)conhecimento de visão de cada (disciplina) provém de uma dita 

transversalidade. 

Naquela data, ele já apontava, inclusive, níveis para tanto: o pluridisciplinar, 

assim definido em função do estudo do mesmo objeto por disciplinas distintas, no 

entanto sem convergência quanto aos conceitos e métodos e; justamente, o 

interdisciplinar, caracterizado, então, pela integração das disciplinas no plano de 

conceitos e métodos.  

O presente ilustra o segundo nível de transversalidade a partir do momento 

em que fomenta e interliga conceitos centrais e secundários por meio de diferentes, 

porém complementares, olhares, como é o caso da apuração em torno da 

Convergência Midiática na Educação Superior e das Tecnologias Educacionais em 

Rede.  

O mesmo, também, acerca do Coaching Universitário, sobre o qual, apesar 

do seu potencial explicativo e, até, a despeito dos avanços obtidos, a pesquisa não 
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denota consenso ou precisão, até pela recente aplicação no cenário nacional e, 

principalmente, contexto acadêmico. 

Fato é que, na presente dissertação, adota-se uma articulação entre 

elementos da fundamentação teórica, que se constrói, originada de interpretações e 

filtragens inclusive a partir da trajetória acadêmica da articulista do presente10. 

 Autores das Ciências Sociais, a exemplo de Manuel Castells, Pierre Lévy e 

Zygmunt Bauman dão tom a esse eixo central do trabalho. Mas, também, Herbert 

Marshall McLuhan e Henry Jenkins, embora de lógica social, disciplinares perante à 

Comunicação enquanto técnica, dialogam, sobretudo, com Idalberto Chiavenato e 

Stephen Richards Covey, que, por sua vez, trazem, junto a outros que transitam pelo 

plano conceitual e metodológico no seio disciplinar da Administração e Psicologia, 

as vistas da Gestão de Negócios. 

Não diferente, são inferidas opiniões, falas e interconexões entre autores 

característicos no campo de estudo da Tecnologia e da Educação e de ambos. 

Figuram, nesse contexto, enquanto visões fortemente consideradas, Don Tapscott, 

Anthony Williams e William Bender, Vani Moreira Kenski e Rui Fava, de quem 

concepções são reafirmadas e complementadas por pesquisadores tão atuais na 

seara quanto, como Martha Gabriel. 

Já no que se refere à abordagem, trata-se de um estudo descritivo analítico e 

crítico, com teor sistêmico e complexo, já que direta e/ou indiretamente, penetra no 

mundo dos fenômenos por meio de uma ação recíproca, do contrassenso essencial 

aos acontecimentos que ocorrem na natureza e na sociedade (LAKATOS; 

MARCONI, 1999). 

Enquanto procedimento, o estudo em tela é representado por uma pesquisa 

de campo, apoiada no então Estudo de Caso do projeto experimental de Coaching 

Universitário, a partir de um enfoque investigativo. O enquadramento, de acordo com 

Yin (2005, p.32), d(n)esse método de pesquisa oportuniza a verificação de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real em função das potencias 

múltiplas fontes de evidências a serem aproveitadas. 

                                            

10 A autora do presente, quando do ingresso no Programa de Pós-graduação em Tecnologias 
Educacionais em Rede, já havia idealizado o projeto experimental objeto deste. Sua evolução e 
adaptações, naturalmente, ocorrerem em curso e pós aprendizagem oriunda da grade curricular do 
Programa. 



 39 

 

Nesse sentido, os estágios do Estudo de Caso ilustram a técnica do trabalho. 

O primeiro momento do Estudo de Caso, como será possível observar adiante, é 

destinado à investigação de experiência presencial na seara de Coaching 

Universitário e, no que diz respeito à técnica, própria e especificamente dita, lança-

se mão da aplicação de entrevistas e observação participante, em função da 

condição de partícipe da pesquisadora na situação investigada. 

Esse momento, ainda, é sustentado, posteriormente, por uma dinâmica de 

averiguação e de trabalho para a consequente análise/avaliação de estrutura desse 

experimento, processos e resultados, compreensão da capacitação, de relações e 

expectativas envolvidas e visão que os atores compartes – alunos voluntários de 

semestres distintos e egressos – construíram sobre o objeto-foco: desenvolvimento 

e aprimoramento pré-profissional dentro da academia ou recém saídos dela. 

O segundo momento do Estudo de Caso, por sua vez, apresenta, como 

também será possível conferir, com base nos resultados oriundos do primeiro 

momento, a reflexão acerca da escolha de Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem específico, bem como elucida (re)estrutura de unidades e/ou módulos 

de trabalho e, por conseguinte, sugere ferramentas e instrumentos para auxílio no 

aprendizado e condução de preparação para os desafios que os discentes 

encontram(ão) na Faculdade, bem como em suas futuras carreiras. 

Sabendo que o projeto, firmado no Coaching Universitário, é, portanto, 

atrelado ao preparo para a prática profissional numa parcela discente e de egressos 

recém-graduados, ambos em processo de Educação Superior, discorre-se, na etapa 

final do percurso metodológico, em torno da questão norteadora: Quais os limites e 

potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na ampliação de um 

projeto extracurricular de Coaching Universitário, no âmbito de faculdade privada, 

localizada no centro do estado do RS? 

Para o alcance desse ápice, a trajetória do presente é ilustrada pela 

progressão capitular, já elucidada na contextualização deste. Antes, ainda, o mapa 

conceitual aclara a progressão do trabalho. 
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1.3 MAPA CONCEITUAL DO ESTUDO 

 

Figura 1 - Mapa conceitual do estudo 

 

Fonte: A autora. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 UMA APRECIAÇÃO ACERCA DO ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DA 

SOCIEDADE EM REDE 

 

Veras (2011) diz que o processo educativo é dotado de desafios. Para ele, o 

professor do século XXI é imerso ao acúmulo de informações, à velocidade da 

tecnologia e, ainda, também para o autor, à evolução constante da prática 

pedagógica. E o mais importante: à transformação, igualmente constante, do 

protagonista da equação, o aluno.  

Fato é que a dita inovação tecnológica, o progresso das tecnologias da 

informação e da comunicação e, como nos referimos nos aspectos introdutórios 

deste, a constante evolução da internet, constituem um dos principais pilares da 

sociedade da informação e do conhecimento. 

Patrício e Gonçalves (2010) arrematam dizendo que ela não para de 

surpreender. E no cenário da educação superior não é diferente. Se, mais 

recentemente, Veras (2011) disse que, dado o contexto tecnológico e os efeitos da 

convergência das mídias, faz-se necessário reinventar a prática educativa 

compreendendo os elementos tempo, espaço e velocidade, isso remonta àquilo que 

Lévy (1997) e até Castells (2003) já prenunciavam.  

Trata-se, como os autores apontam, de uma verdadeira sociedade em rede. 

Uma sociedade efetivamente global, na qual todos são afetados pelos processos 

que têm lugar nas redes globais de uma estrutura social dominante. Nesse 

panorama, onde se reduzem distâncias e se aproximam pessoas com interesses 

comuns, cada partícipe tem o poder de difundir informação.  

E o aluno também. Na realidade, ele difunde e requer informação (e atenção), 

dentro daquele novo tempo, num espaço sem fronteiras e o mais ágil possível. Fava 

(2014) assegura, indiretamente, que, quando o mundo andava devagar era mais 

fácil prever inspiração e aspiração. Hoje, como Galindo (2014) pondera, a 

diversidade das ferramentas disponíveis, seja para partilhar ou para aprender, impõe 

uma nova postura quando o assunto é metodologia de ensino. 

Agora imaginemos o que impõem os sempre novos hábitos quando o assunto 

é exploração e potencialização de competências. Vejamos isso, a seguir, dentro de 

um abrangente contexto histórico. Diz-se abrangente, insta constar, porque aqui a 
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pretensão não é a ilustração, detalhamento e aprofundamento do histórico do ensino 

superior privado no Brasil, mas a contextualização de como as estratégias de 

acesso – e novas necessidades relacionadas – ao conhecimento se transformaram 

e seguem evoluindo. 

 

2.2 BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA ATÉ O PRENÚNCIO DOS EFEITOS DA 

CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

 

Sampaio (2011) conta que o ensino superior privado no Brasil data de mais 

de um século. Quando da sua reflexão, o segmento correspondia a 75% das 

matrículas nesse nível. A autora evidencia que a história do ensino privado tem nas 

Constituições de 189111 e 198812 importantes marcos. Na primeira, o da faculdade 

de existência; na segunda, o da reafirmação do seu princípio liberal, o do também 

condicionamento à iniciativa privada desde que com respeito e cumprimento às 

normas gerais da educação, autorização e avaliação do poder público. 

Souza (1991) resume aspectos importantes em torno da estrutura e 

funcionamento do ensino superior brasileiro antes disso. O estudioso relembra que, 

diferente das Américas espanhola e inglesa, que conheceram e tiveram acesso à 

realidade e oportunidades do ensino superior ainda no período colonial, o nosso país 

esperou por isso até o final do século XIX. 

O mesmo autor leciona que isso se deve ao fato de Portugal ter tido dois 

intuitos primordiais quando da sua chegada em nossas terras: primeiro, fiscalização; 

segundo, defesa.  

Da ordenação e dos métodos pedagógicos jesuítas a longos períodos, a 

educação brasileira, talvez por isso, não era sinônimo de realização. Nessa época, 

só se firmaram institutos isolados, de acordo com Souza (1991). E, “de natureza 

                                            

11 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 ficou conhecida como apenas 
Constituição de 1891. Ela foi a primeira constituição republicana do país, promulgada em dois anos 
de negociações após a queda do imperador D. Pedro II. Foi inspirada no exemplo norte-americano e 
moldada pela filosofia francesa do positivismo. Fávero (2014) destacou que ela acolheu direitos civis, 
tendo como base a inflexão não intervencionista sobre a propriedade e sobre o mercado. Foi ela que 
estabeleceu as principais características do Estado brasileiro contemporâneo. 

12 A Constituição de 1988 trata-se da sétima constituição do país e da sexta de sua república. 
Representa a última a consolidar a transição de um regime autoritário (Ditadura Militar, 1964-85) para 
um democrático (Nova República, 1985-atual). Fávero (2014) aponta que foi ela que colocou o 
vocábulo “Estado” antes de família. Ela determinou a educação como direito de todos e dever do 
Estado. 
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profissionalizante e elitista, já que atendia somente aos filhos da aristocracia da 

colônia” (FAVA, 2014, p. 11). 

Retomando Souza (1991), o autor destaca, inclusive, que em cerca de 

trezentos anos os excepcionais empreendimentos educacionais eram, justamente, 

oriundos dos jesuítas, formando, então, outro gargalo: estavam voltados 

primordialmente para a catequese religiosa. Como opção, colaboradores de alto 

escalão da Igreja e da própria Coroa, além dos herdeiros de amplos latifúndios, 

partiam para a Europa em busca da tão vislumbrada formação universitária, uma 

verdadeira distinção.  

Nessa época, o lugar mais cobiçado quando a expectativa era conhecimento 

superior era Coimbra. Isso até algumas outras iniciativas, porém isoladas, irem 

surgindo. Mas foi, de acordo com o autor, especificamente, em 1808, quando da 

chegada da família real em nossas terras, que o interesse no ensino superior 

ganhou vez. A criação de escolas médicas no Rio de Janeiro e na Bahia marcou 

esse período.  

Mais tarde, em 1810, outras searas apareciam no contexto de acesso e 

fomento ao conhecimento superior. Souza (1991), ao elucidar o período, lembra da 

criação da Academia Real Militar da Corte, fruto da assinatura de uma carta de lei, 

de 4 de dezembro do referido ano. E não foi só isso. Anos depois, aliás, essa 

Academia foi convertida para Escola Politécnica e, a partir daí, decretos instituíram 

cadeiras de diferentes disciplinas. Foi quando se instaurava uma nova Academia. 

Outras searas, que mais tarde converteram a Academia em Academia das Artes 

apareciam, muito provavelmente atendendo a uma nova diversidade de perfis 

profissionais. 

Esse período, portanto, foi marcado por um modelo de institutos isolados e 

profissionalizantes. Elitista, de acordo com a definição de Souza (1991), era uma 

resposta à demanda dos filhos da aristocracia colonial, como também já elucidado.  

O autor salienta que em razão dessas necessidades pontuais herdamos 

algumas distorções no sistema educacional superior, e que justamente por isso, 

mesmo no século XIX, quando do marco da Proclamação da Independência, o 

crescimento da escola superior seguia voltado para uma formação meramente 

profissional.  

Em 1912, quando, enfim, surgia a primeira universidade no Brasil, qualidade 

não era a principal característica. Estabelecida no Estado do Paraná, lembra Souza 
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(1991), ela nasceu muito mais por forças locais do que pelo cenário econômico e/ou 

cultural. Essa instituição, de acordo com o pesquisador, durou apenas três anos e, 

em 1920, surgiu a Universidade do Rio de Janeiro, a então, hoje, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. As tradicionais carreiras de Medicina e Direito eram os 

cernes dessa IES. 

Mais para frente, nas décadas de 50 a 70, a história levantada por Souza 

(1991) contextualiza a criação de universidades federais Brasil a fora. O autor conta 

que foi estabelecida ao menos uma IES em cada estado e que, ainda, foram criadas 

universidades estaduais, municipais e particulares. A descentralização do ensino 

superior foi a protagonista da história nessa época, na verdade. Tudo isso, como 

enquadra Souza (1991), a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional13, em vigor a partir de 1961. 

Nos anos 70, a exigência por mão de obra industrial qualificada colocou na 

linha do tempo do ensino superior brasileiro uma verdadeira explosão. Foi quando o 

Conselho Federal de Educação aprovou milhares de cursos novos e quando se 

conferiu mudanças em exames de seleção, por exemplo. As provas dissertativas 

davam lugar à tão popular múltipla escolha. 

Mas é o crescimento significativo que aqui chama atenção. Ele rendeu 

problemáticas na fiscalização e, por conseguinte, a qualidade e a educação com um 

status mercantilista passaram a ser marcas e/ou fatores de preocupação.  

Vale lembrar, contudo, a Constituição de 1988, que promoveu a reafirmação 

do princípio liberal da educação, a condicionando também à iniciativa privada desde 

que sob respeito e cumprimento às normas gerais da educação, autorização e 

avaliação do poder público. 

Foi dessa configuração que se originou a dualidade da organização do ensino 

superior. De um lado, público e gratuito, aquele que, conforme Sampaio (2011), é 

mantido pelo poder federal, estadual ou municipal. De outro, também conforme 

aborda a autora, a tipificação que comporta o projeto em análise no presente 

trabalho: o setor formado por aqueles estabelecimentos e/ou espaços educacionais 

que têm uma natureza jurídica privada. São os confessionais ou laicos, mas 

                                            

13 De acordo com o Portal do Palácio do Planalto (http://www2.planalto.gov.br/), é organizada em 96 
artigos. Ela regulariza o sistema de ensino do País. Insta constar que antes de sua homologação, em 
dezembro de 1961, a educação brasileira era citada apenas na Constituição de 1934. 
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subordinados, invariavelmente, a uma legislação federal. Essa subordinação, por 

sua vez, é que determina a sua então unidade formal. 

Em 1995, Sampaio, ao lado de Durham, já destacava que o crescimento do 

ensino superior privado era um fenômeno. As autoras retomam que, na maior parte 

dos países da América Latina, o setor privado se originou com as escolas e 

universidades católicas. E, nesse contexto, elas lembram o papel da política da 

Igreja em relação à educação superior: ora pela reinvindicação do status de 

responsabilidade em nome do Estado; ora de provedora de condições equiparáveis 

aos moldes do ensino público.  

Mas é o dinamismo que as autoras evidenciam que se torna importante no 

escopo da presente análise. Durham e Sampaio (1995) colocam que a dinâmica de 

expansão do ensino superior privado se deu realmente nos anos 70, período mais 

tardio que nos países desenvolvidos. E é nesse sentido que as pesquisadoras 

trazem o aspecto de que, muito embora a questão percentual das matrículas, no 

cenário global, não seja desprezível, bem pelo contrário, significativa, um sistema 

próprio das IES privadas deve ser considerado.  

Fato é que, trazendo para os dias de hoje, a questão remete também à 

expansão do setor, independentemente do receio atual acerca da continuidade do 

crescimento do financiamento privado. Não só pela conjuntura política ou 

econômica, mas, do ponto de vista da questão social e cultural, a formação superior 

denotava e ainda significa oportunidade. É diretamente relacionada à satisfação 

pessoal, e é vital sobretudo à possibilidade de ascensão social.  

Para atender a essa demanda, os últimos anos apresentaram um desenho 

novo, o do já citado princípio laico, com significativa parte organizada enquanto e por 

empresas, como é o caso da FADISMA, Instituição pano de fundo do objeto de 

estudo deste. 

Ocorre que, se conforme a recuperação da história apresentada pelas 

pesquisadoras é possível observar que diante disso se impôs – e deve seguir se 

impondo – uma necessidade de velocidade no atendimento ao mercado, o impacto 

será positivo ou negativo na qualidade, conforme for o cenário vigente.  

O que as autoras prenunciavam é que se as instituições públicas tendem a 

enfrentar os problemas revendo concepção e papel da formação, na sociedade 

contemporânea, em rede; o setor privado, a título de sobrevivência e 



46 

sustentabilidade no mercado educacional, enquanto negócio, deve reagir numa 

busca constante por clientela. 

Granemann e Rocha (2003), num amplo retrospecto dos séculos XX e XXI, 

afirmam que estivemos e estamos diante de importantes transformações nas 

universidades. E parte considerável disso se deve, justamente, ao fato de suas 

ações passarem a ser dirigidas por preceitos antes vistos enquanto aplicáveis 

somente às empresas.  

O ponto é que Universidades e Faculdades não só despertaram para desafios 

sociais e políticos, como também passaram a se engajar a eles. Ocorre que, 

preponderantemente à cena política, à econômica e, por conseguinte, de cunho 

administrativo, fomentou-se eficiência e eficácia enquanto aspectos estratégicos. 

A história, até aqui, elucidou a educação superior a partir de interesses e 

vertentes políticas. Mas, agora, nesse aspecto, é inevitável não buscar o lugar da 

tecnologia na linha do tempo a que nos debruçamos, ainda que, talvez, não seja o 

seu impacto o mais relevante, mas sim a sua indissociabilidade do ensino e, 

também, do seu tempo. 

Numa verdadeira progressão, quer seja no escopo público ou privado, a 

tecnologia é o alicerce para a demanda de inovação organizacional constante na 

educação. Mas, até chegar lá, passou-se – ou passa-se – por uma sequência, que 

vamos reconhecendo sob as definições de 1.0, 2.0 e, por fim, 3.0. 

Lançando mão dos ensinamentos de Fava (2011), a primeira etapa, que foi a 

mais longa, teve como característica determinante o ensino individual. Aqui o acesso 

estava, como explicado, diretamente relacionado à posse.  

Na dita educação 2.0, temos o professor que preparava o aluno para trabalhar 

nas fábricas, obtendo as mesmas características que elas: produção repetitiva, 

mecânica e individual. Transmitir conteúdo significava moldar o educando para a 

sociedade vigente e para o mercado da época. Tratava-se de uma aprendizagem 

informativa. 

Isso, diferente da então educação 3.0, como define o referido autor. Agora, o 

professor precisa saber quais e como as tecnologias podem ser utilizadas em sala 

de aula. Aqui se trata de uma visão modificada do ensino, da sua metodologia e, 

principalmente, da aprendizagem. É a primeira vez que estão em voga, também, as 

habilidades e, portanto, as competências do aluno. Mas, ainda assim, não se sabe 

se estamos diante do ideal em qualidade. Tal situação nos leva a outra reflexão: 
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Inexiste determinação explícita do que deva ser entendido por qualidade do 
processo educativo, a par de que cientificidade desse mesmo processo não 
está intersubjetivamente a ser admitida como questão também 
qualificadora. A aceitação de que ciências, ética e arte estética compõem a 
totalidade educativa ainda não se tornou condição em cuja prevalência se 
considere qualitativo inteirar o que há de compor a própria educação. 
(BERGAMO, 2010, p. 73)  

 

O que Bergamo (2010) traz é uma apreciação acerca do conhecimento que 

seria o nível mais alto de aprendizagem, e que é distante do discurso institucional 

avaliativo atualmente. O que nos leva, direta ou indiretamente, a uma nova 

alteridade.  

A já citada visão modificada do ensino nos obriga a falar de educação e 

tecnologia, como já dissemos. Mas, também, de uma ou outra, da soma ou da sua 

atual conexão, constitui-se contraste e remetemo-nos a uma nova demanda. 

Contraste porque, com a tecnologia, nos distanciamos daquela dinâmica unilateral, 

mecânica e de mera repetição. Demanda, porque o centro é um aluno, literalmente, 

hiperpoderoso, que requer, dada a convergência midiática, uma (re)invenção do 

ensinar, do aprender e do se comunicar. E, ao mesmo tempo que ele é protagonista, 

ele são todos. Ou melhor, o aluno é todos com quem se relaciona, tudo com o que 

tem acesso. 

As mudanças significativas que a Comunicação sofreu recentemente são 

notáveis. Todas as searas, na verdade, ganharam novos instrumentos, canais e 

sistemas, sejam administrativos ou midiáticos. Mas a Comunicação – e aí lê-se a 

corporativa, a empresarial, onde também se enquadra a IES que desencadeia o 

presente trabalho, ganhou intensidade e, sobretudo, velocidade. E, muito, por 

atender ao que o aluno ou potencial aluno carece para percebê-la, por necessitá-la. 

As IES não precisam mais das páginas de um jornal impresso e de outdoors 

espalhados pelas ruas para fazerem-se notar, para captar e fidelizar alunos. Elas 

precisam estar na rede, plenamente conectadas (desencadeando quali ou 

desqualificação), como já dizia Lorencini (2011), ainda que em torno de política, 

nessa era digital, mas que se aplica a um dos prenúncios que nos interessa:  

 

As belezas e os riscos de tal realidade são facilmente contestáveis: se, por 
um lado, a informação é difundida com muita rapidez e liberdade, o risco de 
ser desqualificada também é muito grande. (LORENCINI, 2011, p. 473) 

 



48 

2.3 A DEMANDA E A FRAGILIDADE NO PREPARO E APERFEIÇOAMENTO DE 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DISCENTES FRENTE À CULTURA DAS 

MÍDIAS 

 

A informação circula livre e agilmente. Hoje, conteúdos e plataformas diversas 

apresentam uma nova configuração e/ou equilíbrio entre tecnologia, indústria, 

mercados, gêneros, públicos e muito mais, outro fato. E o cruzamento, consequente 

de mídias alternativas e de massa, representa a era da convergência midiática, cuja 

cultura é tratada por Jenkins (2008). 

Sob o viés dessas transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais, latentes no cenário contemporâneo da comunicação organizacional, o autor 

traz três importantes pontos de uma nova equação: a própria convergência 

midiática, a inteligência coletiva e a cultura participativa.  

A primeira, também sob o escopo da análise do autor, é referente à nova 

forma de consumo, definida como um processo conjunto, e também uma nova fonte 

de poder, o que faz lembrar Bauman e May (2010), numa perspectiva que classifica 

a cultura atual enquanto oferta, que trata de uma sociedade que supervaloriza, 

justamente, o consumo, centro de uma economia líquido-moderna que, entre outros 

indicadores, apresenta a nossa condição volátil e, até, assustadora: 

 

O futuro não é mais um tempo a ser esperado com impaciência: ele só vai 
aumentar as dificuldades atuais, incrementando de modo exponencial a 
quantidade de conhecimento que já nos atordoa, nos sufoca e que bloqueia 
a salvação que ele próprio oferece de forma sedutora. (BAUMAN; MAY, 
2010, p. 58) 

 

Por outro lado, a expressão cultura participativa denota o comportamento do 

consumidor midiático contemporâneo, apontando, surpreendentemente – ou não –, 

ainda assim, uma postura cada vez mais distante da sua antiga posição de receptor 

passivo.  

A partir dessa articulação, a primeira, a convergência midiática, retomando 

Jenkins (2008), é encarada como um processo cultural e não tecnológico, 

representado como um conceito de economia afetiva, que serve para pensar o 

comportamento de consumidores e produtores na contemporaneidade. 

O que, talvez, esqueçamos de tocar, envolto a esse contexto moderno, é o 

efeito dessa mudança, a real possibilidade afetiva em meio a tudo isso e o que tudo 
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e tanto pode significar. Jonas (2006) nos provoca para a reflexão em torno da 

mudança tecnológica e sobre o quanto ela interfere em nossos atos.  

O autor transmite a ideia de que o impacto não é somente para aquele 

momento, aquele com o qual nos deparamos e/ou fazemos uso da tecnologia. No 

caso de uma Instituição de Ensino, com forte presença digital, por exemplo, o perigo 

está na linha tênue entre a facilidade de postagens e troca de recados a reuniões 

presenciais e no quanto o compartilhamento virtual de ideias não pode preponderar 

diante da reflexão e atitudes efetivas, especialmente frente às necessidades do 

aluno. 

Essa condição pode interferir em nossas vidas ou na vida do outro, coloca o 

autor, reconhecido pela sua ética da responsabilidade. A responsabilidade de cada 

ser humano, aborda ele, para consigo mesmo é indissociável daquela que se deve 

ter em relação a todos os demais, e vai além: 

 

O natural foi tragado pela esfera do artificial; simultaneamente, o artefato 
total, as obras do homem que transformam o mundo, agindo sobre ele e por 
meio dele, criaram um novo tipo de ‘natureza’, isto é, uma necessidade 
dinâmica própria com a qual a liberdade humana defronta-se em um sentido 
internamente novo. (JONAS, 2006, p. 44)  

 

Ele, que censura o abuso do homem à natureza, também permite atentar que 

é preciso pensar e refletir que o uso descomedido da tecnologia, da máquina, traz 

resultados urgentes e anuncia consequências futuras. Fava (2011), por sua vez, em 

âmbito educacional, diz que esse intenso cenário de convergência representa o 

trânsito e a circulação de conteúdos por meio de diferentes sistemas de informação 

e, ainda, reforça seu papel cultural: 

 

A convergência na educação não deve ser compreendida apenas como um 
processo tecnológico dentro ou fora do ambiente de ensino e 
aprendizagem. Mais que isso, a convergência representa uma 
transformação cultural, uma vez que os estudantes são incentivados a 
procurar e a colocar novas informações nos mais diversos sistemas e fazer 
conexões em meio a conteúdos de informação dispersos, criando, assim, a 
cultura participativa, e não apenas interativa. (FAVA, 2011, p. 3) 

 

O autor, que fomenta a já citada Educação 3.0, sob a ótica do aluno 

gerenciado e não controlado, coloca as redes sociais virtuais como fortes aliadas 

nesse cenário de participação e interação. Ele destaca que o fato é que estamos 24 
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horas conectados e fala sobre o quanto os educadores estão perplexos com essa 

realidade.  

Estamos diante de uma conjuntura em que os estudantes estão 

permanentemente enviando e recebendo notícias, namorando, compartilhando, 

interagindo, relacionando-se por nada mais, nada menos, que novas redes sociais, 

ele explica. 

Isso porque, conforme esclarece o autor, redes sociais existem desde a 

antiguidade. E, como bem disse Gabriel (2013), redes sociais têm relação com 

pessoas. Na verdade, como diz a pesquisadora, trata-se de relacionamento entre 

pessoas, e não com tecnologias e computadores.  

Elegendo, aliás, as redes sociais como o melhor e mais viável caminho para 

que os educadores se utilizem do enorme capital intelectual coletivo presente numa 

Instituição, Fava (2014) condiciona esse potencial a um ambiente propício para o 

estabelecimento de laços de confiança e reciprocidade. E é aí que figura um ponto 

fundamental, talvez, inclusive, em prol da não desumanização das relações 

estudantis: 

Se as redes sociais influenciam, moderam, modificam o processo de ensino 
e aprendizagem, significa que novos paradigmas são necessários para o 
docente 3.0. Um arquétipo importante é que não basta o professor ter uma 
boa didática; um relacionamento adequado; é essencial que saiba 
comunicar-se utilizando todas as formas de interlocução: oral, gestual, 
virtual, digital, analógica. Que utilize uma linguagem atualizada de acordo 
com as exigências das gerações Y e Z... (FAVA, 2014, p. 90) 

 

A Educação 3.0, essa que tem nas redes sociais fortes aliadas, chegou. E “se 

a busca da aprendizagem já foi mais silenciosa e passiva, os novos estudantes são 

agora mais ativos, barulhentos e públicos” (FAVA, 2014, XV). Esses alunos são mais 

poderosos, hiperpoderosos, na verdade. 

Nesse contexto é possível trazer Tapscott e Williams (2007). Num panorama 

de exploração da inteligência e da genialidade do coletivo, em prol da inovação e do 

desenvolvimento, eles conceituam e fomentam a importância das plataformas para 

colaboração em rede, que possibilitam a conexão de pessoas e a integração de 

recursos com outros ambientes. 

Em todas as expressões de plataformas que os autores apresentam, eles 

apontam para o protagonismo do cidadão e, sobretudo, para a potencialidade da 

generosidade coletiva de seus colaboradores. Dessa nova dinâmica, que pode ser, 

tranquilamente, equiparada à citada Educação 3.0, um novo pensamento ganha 
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espaço. E, o pensar diferente representa, justamente, abrir-se para a colaboração, 

desafiando uma dita sabedoria convencional. 

Quatro princípios são levantados pelos autores, nesse sentido, como 

requisito: 1. Abertura; 2. Esforço colaborativo; 3. Compartilhamento e 4. Ação 

Global. E aquele já citado protagonismo cidadão entra no 3º ponto: o cidadão 

“hiperpoderoso” consome e produz. 

Só que, para que isso ocorra em âmbito educacional, também carecemos 

reprogramar o nosso pensamento enquanto educadores ou gestores na seara, 

inclusive quando se trata do (re)conhecimento de competências e habilidades: 

atentando para o feedback dos nossos alunos; valorizando e incentivando a 

construção de massa crítica; subsidiando-os de estrutura e ambiente para a 

colaboração; e, entre outros pontos, deixando o processo evoluir. Diferente disso, 

estamos ofertando limitação. 

Aliás, dessa lição de Tapscott e Williams (2007) podemos ir além nesse 

aspecto. O papel docente é fundamental na (co)construção do conhecimento. 

Formular e pactuar objetivos; externar intenções; trocar experiências; e ainda, 

compartilhar recursos, dividindo responsabilidades e proporcionando avaliação em 

prol do atendimento da expectativa parece ser o ciclo para, em sala e/ou ambiente 

virtual, facilitar, co-construir e transformarmo-nos.  

Quando o cidadão ou, no caso, o educando, está no centro do processo de 

transformação, inserido numa comunidade de colaboração com vistas no 

aperfeiçoamento, a própria comunidade tende a crescer, e o crescimento e suas 

consequências, por sua vez, impactam positivamente nos demais cidadãos e/ou 

alunos. É o que revelam os autores. 

E é nessa sociedade, segundo Gabriel (2013), representada pela passagem 

da era da informação para a da inovação, que esses mesmos cidadãos e/ou alunos 

ditam – ou vão ditar – uma nova forma de gestionar as empresas, de governar a 

nação e, sobretudo, de educar e – por que não? – comunicar. 

Ocorre que, como aponta Veras (2011), toda essa inovação e métodos de 

ensino para nativos digitais remonta, também, à fragilidade. Crê-se que fragilidade 

das IES em ir além da realidade do aprendizado acadêmico; fragilidade dos gestores 

em refutar visões simplistas e que tragam somente mais do mesmo; fragilidade dos 

discentes que, pelas múltiplas linguagens virtuais, talvez, deixem de dizer o que 

precisa ser dito, no que tange a algo infinitamente maior que conteúdo e técnica, ou 
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seja, sobre expectativas pessoais, necessidades, autoconhecimento, valores e 

crenças limitantes para o seu potencial lugar no mercado de trabalho.  

A potencialidade da interação parece ser, aí, o fator para tanto em função da 

sua conseguinte troca de conhecimentos, nova veia facilitadora e não pura e 

unicamente transmissora docente e/ou gestora. As redes sociais virtuais, mediando 

práticas educacionais, seja presencial, semipresencial e/ou a distância, são 

exemplos onde as tecnologias e suas ferramentas potencializam a produção numa 

equação problematizadora/colaborativa.  

Mas precisamos de mais quando estamos falando de estratégia para ajudar 

os jovens nas suas escolhas em prol de trajetória e decisões em torno do futuro 

profissional. A comunicação e sua latente convergência têm de ser aliadas e 

carecemos trabalhar seus fatores limitantes. 

O que Kenski (2013) alerta, no entanto, é que, apesar de toda uma gama 

promissora, oriunda da facilidade, da aproximação, da cooperação e da 

colaboração, a relação entre tecnologias e tempo docente é um gargalo. Está 

justamente na flexibilidade, mobilidade, personalização de caminhos, atendimento 

às necessidades individuais, a dificuldade de acompanhar o ritmo do processo de 

(r)evolução na comunicação entre educador e educandos e, naturalmente, na 

Educação. 

Todas essas características representam, também, novas demandas e, por 

conseguinte, limitações. Ao mesmo passo que o aluno solicita ajuda a qualquer 

instante, o professor cria e planeja em qualquer momento. Talvez falte um espaço 

formal para isso.  

Mas esse contexto de “tempos tecnológicos”, conforme Kenski (2013), 

representa a chegada da multiplicidade dos tempos no âmbito educacional. E a 

autora pondera que são numerosas as temporalidades que perpassam nossas 

ações cotidianas e, portanto, acredita-se que também afetem a legitimidade de 

ações formais de ajuda discente. 

A sociedade contemporânea, por exemplo, impôs múltiplas funções ao 

docente, e ainda que ele seja a parte mais cobrada – e até carente – também no 

ensino superior, haja vista o fato de grande parte dos professores, em especial no 

contexto de faculdades privadas não terem dedicação exclusiva, dividindo seu 

tempo com outras instituições e até com o mercado de trabalho não acadêmico – o 

discente também é parte comprometida. 
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No caso dos professores, a formação para atuar em projetos educacionais da 

atualidade é algo amplo, complexo e diferenciado. Kenski (2013) diz que estamos, 

aí, falando e/ou envolvendo mudanças estruturais para a incorporação de uma nova 

postura profissional. Trata-se de outra cultura, novos conceitos e novas práticas 

pedagógicas. 

Fato é que, se para eles a questão é aprimoramento, aperfeiçoamento, para 

os discentes a questão é de significado. Significado de inteligência. Necessidade de 

novas competências, de complementaridade das existentes. Fava (2014) traz a 

definição de um palestrante, chamado Stephen Kanitz, nesse contexto. Esse 

palestrante disse que “os alunos estão emburrecendo”. E Fava (2014), por sua vez, 

ressalta que essa é a sensação clara de grande parte dos professores hoje quando 

recebem seus estudantes em qualquer instituição de ensino. 

Seria aquele tempo urgente, apressado, aquele que o relógio não marca, mas 

impõe? Seria a impossibilidade de converter em tempo de reflexão o volume de 

informação superficialmente retida – ou não – via redes sociais virtuais? 

Seria a comunicação organizacional ditando o ritmo? Se como bem lembra 

Fava (2014), inteligência significa aprender, apreender, ou ainda, qualidade ou 

capacidade de compreender e adaptar-se facilmente, nós – docentes – ou eles – 

discentes, precisamos nos adaptar a esse espaço e tempos diferentes, sem, 

contudo, perdermo-nos. 

E isso implica perceber que se a expectativa dos jovens é de que as 

universidades e/ou faculdades os preparem para compreender a sua época e 

desenvolver soluções para uma sociedade digital, as instituições de educação do 

século XXI continuam longe de responder a essa expectativa, bem como à exigência 

multifacetada do mercado.  

Numa proposta de verificação e panorama amplo de análise, Kenski (2008) 

relata, trazendo Sfez (1991), que há proximidade entre educação e comunicação 

nesse aspecto, e que ela pode vir a ser melhor estudada, haja vista essa 

aproximação, segundo a autora, ser ampliada pelo atual momento da sociedade 

que, acredita-se, carece de uma educação estratégica e de uma gestão, no 

mercado, por competências. 

Segundo Resende (2000), autor de “O livro das Competências”, competência 

é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesse e vontade em 

resultados reais e práticos. O autor esclarece que, quando se tem conhecimento e 
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experiência e, contudo, não se sabe aplicá-los em prol de um objetivo, necessidade 

e até compromisso, significa que esse indivíduo não é realmente competente. 

No caso do estudante, ávido (ou não) por uma carreira ou sonho, a 

aplicabilidade (ou não) de suas habilidades nesse compasso estaria, assim, 

diretamente relacionada com a confirmação de sua competência ou, pelo menos, de 

seu uso. 

Nesse sentido, ainda lançando mão da análise de Resende (2000), a 

competência é resultado da união de conhecimentos – na qual, para o autor, 

entrariam os elementos formação, treinamento, experiência e autodesenvolvimento –, 

com comportamentos, que, por sua vez, seriam suportados por habilidades, 

interesses e vontades. 

Dentro desse contexto, Dudziak (2010) relaciona a formação por 

competências com, justamente, a cultura das mídias, que aqui, também, nos 

inquieta. A pesquisadora traz à tona a questão de que, frequentemente, diferentes 

tecnologias e novas informações estão impactando no ensino superior.  

Mas, diante da preocupação da cultura midiática acadêmica contemporânea – 

e de um concomitante e constante desafio de profissionais envolvidos com o 

desenvolvimento de pessoas nas organizações na criação de meios que orientem os 

indivíduos a esboçar um projeto de carreira e de vida compatível com suas 

competências, interesses e valores – pela vivência prática no seio estratégico de 

uma Instituição de Ensino Superior, se crê que urge a necessidade de aliar contexto 

favorável às Tecnologias Educacionais em Rede. 

O cenário demanda ainda voltar os olhos não só à avaliação das correlações 

entre inteligência, habilidades sociais e expectativas acadêmicas do futuro 

profissional e seus impactos no desempenho acadêmico, como também para a 

promoção de alternativas de estímulo à prática profissional. 

Nesse contexto, aparecem ou se fortalecem a orientação profissional e, ainda, 

metodologias mais recentes e/ou pouco conhecidas no cotidiano das nossas IES, as 

práticas de mentoring, coaching e counseling, sobre as quais, na sequência, mais 

nos deteremos como foco norteador, e que são apresentados pela literatura 

acadêmica, por empresas e profissionais especializados em treinamento, 

desenvolvimento e educação, como alternativa para superar tais desafios.  
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2.4 (RE)SIGNIFICAÇÃO DO COACHING UNIVERSITÁRIO 

 

A função do coaching é trazer à tona o que há de melhor nas pessoas, 

objetivo implícito para discentes e egressos envoltos na prerrogativa de 

entendimento de seu tempo e seu papel e, ainda do seu sucesso.  

Coutu (2009) e Chiavenato (2002) dizem que, embora o coaching seja um 

processo ainda pouco disseminado nas organizações, desde seus primórdios ele 

tem a função de auxiliar as pessoas a melhorarem seu potencial e desenvolver suas 

habilidades intelectuais e produtivas. Por que não, então, não lançar mão do método 

para trabalhar a fragilidade discente frente aos novos tempos quando a preocupação 

é o futuro? 

Ampliando um pouco mais o campo de aproveitamento dessa prática e seus 

benefícios, Zenker (2008) destaca que “um programa de Coaching bem praticado 

pode melhorar a comunicação, ainda que se faça uso das formas tradicionais de 

comunicação, pelo fato de as pessoas poderem ter consciência do que se passa na 

instituição”, por exemplo.  

O autor diz que “isso impacta o marketing interno, ou seja, o endomarketing”. 

Mas que, sobretudo, um projeto de “Coaching concebido como estratégia 

institucional pode apoiar a formação e o desenvolvimento de redes de aprendizagem 

– virtual e/ou presencial”. E essa possibilidade, por sua vez, remete ao estímulo à 

cooperação para o aprendizado individual, grupal e coletivo e ao apoio mútuo, 

potencializado por um “novo” networking14 e, assim, naturalmente, abre-se um maior 

leque de oportunidades e reflexões. 

Mas, sobretudo, isso significa pensar além da sala de aula que, acredita-se, é 

migrar de fragilidade para potencialidade. Em notícia veiculada pela Universia15, 

essa postura é uma necessidade. O estudante do século XXI precisa, afinal, de 

novas habilidades, e isso requer representação, atitude questionadora, desafios, 

exemplos, motivação e avaliação. Prenuncia-se, então, mudança de hábitos 

                                            

14 É um sistema e/ou rede de contatos que aproxima interesses comuns, sejam pessoais ou 
organizacionais. 

15 De acordo com o seu portal (disponível no endereço eletrônico http://www.universia.com.br/), a 
Fundação Universia busca impulsionar a pesquisa, a educação superior de qualidade e o empenho 
de pessoas com a capacidade de promover projetos inovadores. A notícia a que o texto se refere está 
disponível nesse link: (http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/20/959934/6-
habilidades-necessarias-estudantes-do-seculo-21.html) 

http://www.universia.com.br/
http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/20/959934/6-habilidades-necessarias-estudantes-do-seculo-21.html
http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/20/959934/6-habilidades-necessarias-estudantes-do-seculo-21.html
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institucionais, no contexto conectado e vigente e, por conseguinte, o papel do coach 

e coache no cenário educacional. 

Mas, fato é que, quando o presente trabalho não passava de uma intenção de 

estudo e/ou pano de fundo para a artífice deste no processo seletivo do Programa 

de Pós-graduação em Tecnologias Educacionais em Rede da UFSM, pouco ou 

quase nada parecia ser destacado no cenário acadêmico em torno do processo de 

coaching. 

A expressão, naturalmente, vinha carregada do seu universo mais tradicional 

de reconhecimento, o do esporte. Pensar em coaching remetia treinamento. Parecia 

relativamente novo concebê-lo em outras formas e searas. E, efetivamente, o era. 

Uma bibliografia restrita e escassa anunciava o desafio. Mas, mais que isso, em 

pouco tempo, uma nova preocupação aparecia: a popularização e/ou até a 

vulgarização do termo e prática. 

Ao mesmo passo que se encontravam correlações com a intenção de 

inovação organizacional no cenário do nível superior privado, empiricamente se 

notava a necessidade de criatividade não só no processo, mas na sua 

apresentação. Assim, nas linhas a seguir, serão colacionadas reflexões, conceitos e 

singularidades que permitirão provocar o pensamento organizacional corporativo 

prévio em prol da formação para o mercado e, sobretudo, oportunizar o 

(re)conhecimento de uma possibilidade que deve se agregar no rápido processo de 

adaptação discente frente às mudanças contínuas, seja pela sociedade na qual está 

inserido, seja pelas exigências de perfis multifacetados que o mercado de trabalho 

impõe.  

Não é objetivo esgotar o tema, mas sim promover lugar à internalização de 

um personalizado e adaptado método que será esmiuçado enquanto estudo de 

caso, sob a prerrogativa de tornar o discente mais capacitado e preparado para os 

desafios tecnológicos, sociais e de desenvolvimento humano. Vejamo-los a seguir, a 

partir da elucidação de conceitos e reflexões. 
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2.4.1 Conceitos e contextos de coaching, mentoring e counseling 

 

A Sociedade Brasileira de Coaching16 apresenta o processo de coaching 

como método que visa elevar a performance de um indivíduo, e apontado como 

instrumento de um grupo ou empresa, não fazendo alusão ao contexto universitário 

e/ou nem mesmo estudantil de qualquer nível.  

A apresentação do sítio eletrônico destaca, em linhas gerais, que o 

procedimento promove o aumento de resultados positivos por meio de metodologias, 

ferramentas e técnicas cientificamente validadas. Trata-se, segundo a apresentação, 

da oportunização de novos entendimentos, alternativas e opções capazes de fazer 

com que o tal indivíduo amplie suas realizações e conquistas. 

Já Alexandre e Ramos (2015), adentrando numa proposta acadêmica, contam 

que, embora ainda pouco conhecido, o coaching pode sim fazer parte de uma rotina 

universitária. Eles, inclusive, apontam que, nesse contexto, a ideia é de um trabalho 

voltado para as competências pessoais dos estudantes, atrelando, aí, o 

conhecimento técnico obtido em sala de aula.  

Os autores citam que o Centro Universitário Belas Artes, em São Paulo, foi 

pioneiro em 2013, e que a partir daí a sua taxa de evasão passou a diminuir. O 

percentual que foi 27 para 16% se deve, de acordo com os pesquisadores, ao fato 

de os estudantes se dizerem mais bem preparados para processos seletivos, e de 

egressos indicarem aceleração na carreira. 

Uma questão importante na apreciação de Alexandre e Ramos é um 

panorama profissional educacional que denota maior segurança diante do processo 

e sua popularização: 

[...] pesquisa realizada na Europa apontou que 32% das empresas de 
pequeno porte já utilizam o processo de coaching, com foco no 
desenvolvimento de líderes e de gestores. Em outra pesquisa realizada por 
um jornal inglês, 20% das pequenas empresas estão usando a metodologia 
como parte de sua estratégia de crescimento. Outro estudo internacional 
aponta que 79% das médias e grandes empresas na Inglaterra relatam o 
uso de coaching. Um estudo da Fortune 500 mostra que empresas que 
passaram a utilizar o processo de coaching como parte do desenvolvimento 
de seus líderes conseguiu registrar um aumento de 43% na satisfação de 
seus clientes externos. (ALEXANDRE; RAMOS, 2015, p. 29) 

                                            

16 De acordo com o seu site institucional, disponível no endereço eletrônico www.sbcoaching.com.br, 
representa um centro de pesquisa e desenvolvimento, que tem como intuito fundamentar a prática e 
trazer comprovações científicas da aplicação do processo de coaching no País. Possui cursos e 
metodologias com reconhecimento nacional e internacional. Nasceu em 1999 e soma cerca de 15 mil 
profissionais treinados e, por conseguinte, certificados, em território nacional.  
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Os pesquisadores explicam, ainda, que existe uma Escola Brasileira de 

Coaching Educacional (EBCE)17. E que, balizada pelo Instituto de Neurolinguística e 

Psicologia Aplicada (INEP)18, essa crê que, “ao se apropriar e internalizar o processo 

de Coaching, o professor se tornará uma pessoa melhor e um profissional de 

Educação cada vez mais competente e preparado para os desafios tecnológicos, 

sociais e de desenvolvimento humano presentes nos processos educacionais” 

(ALEXANDRE; RAMOS, 2015, p. 29). 

Eles destacam também que o próprio Ministério da Educação (MEC) 

reconhece a importância do conceito e prática do coaching a partir de uma recente 

parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, para Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI), para execução do Projeto de Aprimoramento da 

Sistemática de Gestão em seus processos de formulação, implantação e avaliação 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Os pesquisadores revelam que a 

qualificação exigida para o projeto requer conhecimento em coaching e mentoring. 

Mas é em Oliveira (2015) que um modelo integrado de orientação parece 

fazer mais sentido e esclarecer os conceitos. Como não poderia deixar de ser, o 

autor apresenta os três termos que nos despertam curiosidade, coaching, mentoring 

e conseling, numa perspectiva empresarial. Mas também revela sua aplicação no 

universo estudantil. Eles destacam um aproveitamento possível em escolas, 

faculdades, associações de classe, entre outras possibilidades. 

Enquanto Castilho e Sanmartin (2013) apresentavam o coaching como “um 

processo psicoeducacional confrontador que impulsiona a pessoa a avaliar o 

presente e agir para viver o futuro desejado”, Oliveira (2015) já o mostra como um 

processo de consultoria e/ou aconselhamento. 

Ele diz que se trata de algo confidencial, entre um então coach, que define 

também como consultor, treinador e, justamente, a pessoa treinada, aconselhada. 

No caso, o coachee. O autor explica que essa relação implica resultados 

previamente alinhados e estabelecidos.  

                                            

17 É uma Instituições de Formação em Coaching Educacional com sedes no Rio de Janeiro e São 
Paulo que tem como missão agregar o conceito, as técnicas, as ferramentas, as metodologias e 
atitudes do processo de coaching e das neurociências à Educação. O site institucional está disponível 
no seguinte endereço eletrônico: www.ebce.net.br. 

18 Trata-se de um Instituto que reúne coordenadores, trainees, coaches e profissionais voluntários 
que agregam suas visões, missões e valores técnicos em processos facilitadores para o progresso 
profissional. Mais detalhes estão disponíveis no endereço: www.inepnet.com.br. 
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Oliveira (2015) elenca, ainda, aspectos que são fundamentais para o melhor 

entendimento desse que seria, então, o primeiro termo a (re)conhecer. Em linhas 

gerais, os aspectos destacados são os seguintes: 

 

• O processo, geralmente, se desenvolve numa espécie de consultoria; 

• É importante saber que uma consultoria é, na verdade, um processo 

interativo, que contempla um agente de mudança externo e uma realidade 

operacional individual a ser transformada; 

• O intuito principal é o aconselhamento, sustentado pela liderança do 

treinador; 

• Faz-se necessário que esse treinador, o coach, tenha conhecimento sobre o 

mercado de trabalho e técnicas de aplicação de um plano de carreira; 

• O treinado, o então coachee, é uma pessoa que por livre e espontânea 

vontade recebe o treinamento/capacitação; 

• O foco são questões técnicas administrativas, podendo considerar 

comportamentos, habilidades e atitudes, dentro do escopo profissional; 

• Envolve reflexão das duas partes; 

• Pode representar um processo de curto, médio e longo prazo e lança mão de 

experiências e fatos do dia a dia; 

• Para sua otimização, fazem-se necessários feedbacks regulares e, por 

conseguinte, uma boa comunicação entre as partes. 

 

Com esse breve apurado de pontos relevantes, entre as reflexões mais 

importantes está o fato de que o coaching não representa um processo 

propriamente de ensino, mas sim de auxílio, o que, de antemão, já nos faz refletir 

que no cenário educacional, principalmente o privado, representa uma condição que 

agrega valor institucional. 

“Aprender a aprender”, como coloca Oliveira (2015), é a questão. O autor 

esclarece que, nesse contexto, hoje, há uma diversidade de tipificações para o 

coaching: de vida, de negócios, de executivo, de carreira, de funcionários, de 

especialidades, de assuntos administrativos, de grupo, cultural, de saúde, de 

religião, de esporte. E esses, de acordo com o pesquisador, são apenas alguns 

exemplos.  
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Fato importante é que: 

 

O coaching é um processo de condução lógica e cognitiva que identifica o 
estado atual do indivíduo e, por meio deste, busca identificar os objetivos e 
realizações, aonde a pessoa quer chegar, traçando, assim, um caminho em 
busca destes, desobstruindo os fatores impeditivos para a realização dos 
objetivos de vida profissional e pessoal. (SILVA,2013, p. 23) 

 

Num contexto histórico, como elucida Oliveira (2015), coaching existe há 

muito tempo. Na verdade, desde 1500, quando o autor diz que era chamada de 

coach uma carruagem “que pegava pessoas e as transportava para os seus 

destinos, colocando-as na situação desejada, ou seja, ela os direcionava para os 

seus objetivos” (OLIVEIRA, 2015, p. 9). Mas o próprio autor apresenta a relação 

mestre e aprendiz como mais relevante. Faz mais sentido, para ele e para o 

trabalho, dizer que: 

 

[...] o coaching sempre existiu, desde quando uma pessoa, com elevados 
conhecimentos e experiência se pré-dispunha a ouvir e a acreditar no 
potencial de uma outra pessoa, com poucos conhecimentos e experiência, 
visando a uma evolução pessoal e profissional. (OLIVEIRA, 2015, p. 9) 

 

Essa citação de Oliveira (2015) que remonta a relação de mestre e aprendiz, 

traz para o segundo, o aprendiz, o lugar de pupilo, que também pode se referir a um 

estudante, aluno. O aprendiz nada mais é do que aquele que aprende através dos 

ensinamentos de um tutor ou mestre. E a questão que fica, aqui, é justamente, no 

processo de coaching, pode-se considerar tutor ou mestre? 

O que o a autor coloca é que sempre houve quem ensinasse - ou facilitasse e 

promovesse o (re)conhecimento de melhores caminhos - e quem aprendesse e/ou 

seguisse alguém que detivesse mais conhecimentos. No caso, o coach e o coachee.  

Mas, é válido mencionar que o processo, como já dito, tem origem atribuída 

ao esporte. Ainda a partir do que traz Oliveira (2015), há quem diga que entre as 

primeiras aplicações do processo esteve o tênis competitivo, nos anos 80. Isso 

atrelado à Universidade de Harvard. Outra vertente, de acordo com autor, que não 

se debruça em um e nem no outro caso, diz que “o termo coaching começou a ser 

utilizado, em sua abordagem básica para as aplicações atuais, no início da década 

de 1830, na Universidade Oxford” (OLIVEIRA, 2015, p. 10). 
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O autor conta que no Brasil a técnica começou a se consolidar nos anos 90, e 

que só mais recentemente ficou em voga, muito pelo nascimento e estabilização de 

alguns institutos, como o ICF Brazil – International Coach Federation19.  

Silva (2010) traz conceito, técnica, processo e/ou instrumento atrelado à 

orientação e contextualiza: 

 

Um dos grandes desafios dos profissionais envolvidos com o 
desenvolvimento de pessoas nas organizações é criar meios que orientem 
os indivíduos a esboçar um projeto de carreira e de vida compatível com 
suas competências, interesses e valores e que possam ser conciliados com 
os objetivos e necessidades das próprias Organizações. (SILVA, 2010, p. 1) 

 

Ainda que ele traga o cenário corporativo como pano de fundo, fato é que os 

processos de orientação profissional, mentoring, coaching e counseling, inclusive, 

são expostos e praticados por empresas e profissionais especializados como 

alternativa para superar desafios. E é por isso que, conforme expõe o autor, há 

singularidades e similaridades nessas estratégias. 

Mas também é evidente a dificuldade em caracterizar os limites entre um e 

outro, legitimando a intenção do presente, e em correlacionar os termos e a prática a 

partir de suas sobreposições e ambiguidades. 

É nesse esforço que se (re)conhece o mentoring. Traduzindo Kram e Isabella 

(1985), se entende pelo processo de mentoring, um relacionamento, também de 

orientação, entre um adulto e um jovem. Nessa relação, o adulto é o mentor e o 

jovem o mentorado. A mentoria é, nesse sentido, atrelada à experiência de vida. A 

mentoria, além da orientação é atribuída, pelos autores, à proteção, à amizade.  

Tornando a lançar mão de Oliveira (2015): 

 

Mentoring é uma abordagem de orientação profissional e pessoal com 
elevada amplitude, em que um profissional, com larga experiência e forte 
sustentação teórica e prática – o mentor –, auxilia uma pessoa com 
menores experiência e conhecimento – o mentorado – em aspectos gerais e 
específicos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. (OLIVEIRA, 
2015, p. 11) 

 

A origem está na Grécia Antiga. De acordo ainda com Oliveira (2015), a 

mentoria está intimamente ligada ao papel de um professor, um amigo, uma pessoa 

                                            

19 De acordo com o seu site institucional, disponível no endereço eletrônico www.icfbrasil.org, é a 
principal organização global dedicada ao avanço da seara, definindo padrões e fornecendo 
certificação independente. 
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com sabedoria, de convívio/relação externa ou até interna no ambiente de trabalho 

ou estudo do mentorado. 

Pela condição aparentemente mais próxima, implica um nível de confiança 

ainda mais superior que na relação de coaching: 

 

O processo de mentoring, que em português pode ser representado pelo 
termo mentorear, envolve elevado nível de confiança do mentorado para 
com o mentor, talvez em nível mais elevado do que nos casos de coaching 
e de counseling, pois, nesse caso, a “entrega” de sua vida profissional – 
incluindo os ensinamentos “do que” e, principalmente, de “como” fazer – é 
mais forte e dependente da realidade do mentor. (OLIVEIRA, 2015, p. 12) 

 

Counseling, palavra também de origem inglesa, significa "aconselhamento". 

Assim como os outros dois conceitos apresentados, requer interação. Silva (2010) 

diz que se nota singularidade nesta estratégia em relação ao mentoring e ao 

coaching, e que uma utilização mais comum do termo counseling se dá na área 

médica e psicológica. 

A definição é compartilhada por Oliveira (2015): 

 
Counseling é uma abordagem profissional e pessoal, com foco específico, 
em um contexto clínico, médico ou psicológico, com atividades estruturadas 
de diagnóstico, aconselhamento, acompanhamento e avaliação quanto à 
realidade de uma pessoa. (OLIVEIRA, 2015, p. 23) 

 

Os significados e, inclusive, os objetivos parecidos até aqui prenunciam que 

ainda não existe uma posição consensual que caracterize singularmente mentoring, 

coaching e counseling. Porém, o que mais importa aqui, independentemente da 

roupagem que os termos possam apresentar, é que, bastante conhecidas entre 

profissionais focados no desenvolvimento da carreira no universo corporativo, as 

técnicas podem ser aplicáveis à rotina universitária, representando imersão e 

adoção num então contexto/cenário corporativo-educacional. 

A ideia é trabalhar as competências pessoais dos estudantes sempre 

relacionadas à parte técnica. E o fato é que, diante dos efeitos da cultura das mídias, 

anuncia-se a necessidade de, nessa conjuntura, considerar questões como a 

capacidade de lidar com conflitos, confiança, empatia, que são competências 

pessoais e de convívio social.  

Facilitar para o desenvolvimento de segurança a partir da tecnologia pode ser 

uma vertente, partindo do pressuposto de identificação de método que auxilie, 

oriente e apoie jovens durante a jornada acadêmica e começo da vida profissional. 
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2.4.2 Singularidades, similaridades e potencialidade acadêmica no processo de 

comunicação e interação institucional 

 

Covey (2014) disse que a transição que marcou a passagem da Era Industrial 

para a Era da Informação (e, por conseguinte, do profissional do conhecimento), fez 

com que assim o fizéssemos independente e diante de todas as consequências.  

Os desafios, de acordo com o autor que ficou conhecido por instruir as 

pessoas a como adquirirem eficácia, especialmente no que concerne à vida 

profissional e à administração, coloca que os problemas – ou impactos – oriundos 

disso são de toda ordem: na vida pessoal, familiar e profissional.  

Ele, que traz no currículo a consultoria pessoal dos ex-presidentes Bill Clinton, 

dos EUA, Vicente Fox, do México, do sul-coreano Kim Dae Jung e de CEOs de 

diversas empresas norte-americanas e do mundo, diz que a transformação pela qual 

passamos e seguimos a passar representa provocações não só de uma “nova 

ordem de magnitude” (COVEY, 2014, p. 11). Elas são diferentes, coloca o autor. 

Urgentes, acredita-se. 

“Quanto maior a mudança e mais difíceis os desafios, mais relevantes 

tornam-se os hábitos” (COVEY, 2014, p. 11), ele acrescenta. E a máxima muito se 

relaciona com a perspectiva do presente e com o assunto em questão.  

Isso porque, no contexto organizacional, 

 
[...] a necessidade de agir rapidamente em um cenário de contínua 
metamorfose e competitividade leva o dirigente a investir em ações de 
desenvolvimento para seus líderes em busca de excelência. (CASTILHO; 
SANMARTIN, 2013, p. 19) 

 

Por qual motivo não fazer o mesmo em âmbito educacional, com os 

potenciais futuros líderes ou para que eles efetivamente possam vir a sê-lo? Se, 

como colocam os autores, cresce a preocupação em torno da qualidade de vida e, 

sobretudo, da excelência no trabalho e, com isso, os executivos buscam orientação, 

conhecimento e troca de experiência para que consigam melhor lidar com pessoas e 

até ter atitudes generosas, gentis e integradoras perante suas equipes, tudo 

almejando resultados mais significativos, adiantar esse processo não seria, de igual 

forma, importante? 

Covey (2014), ao abordar as mudanças na sociedade e as consequentes 

transformações que o nosso então mercado digitalizado e global impõe, enfatiza que 
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o adequado é “identificar e aplicar o princípio ou lei natural que governa os 

resultados que se procura” (COVEY, 2014, p. 11).  

Nesse sentido, ele está se referindo aos princípios que define como 

universais, óbvios e atemporais: talento, determinação e criatividade. E aqui, deve-

se acrescentar também a proatividade.  

Veras (2011, p. 0), ao tratar de inovação e métodos de ensino para nativos 

digitais, assevera que, 

 
Para uma geração hedonista, com baixa tolerância à ausência do prazer e 
que precisa de estímulos diversos e contínuos, a motivação passa a ser um 
dos principais elementos facilitadores do processo de ensino e 
aprendizagem, assim como nas relações junto com educadores e 
professores.  

 

Ocorre que talvez não seja somente nessa relação que os princípios aqui 

ditos como atemporais, e a própria proatividade sejam dificultosos de se observar. 

Em matéria veiculada pelo portal Porvir20, Nogueira (2014) retratou a criação, em 

São Paulo, de programas que buscam fortalecer as competências pessoais de 

alunos. O objetivo do caso que a jornalista aborda, da Faculdade BandTec e do 

Centro Universitário Belas Artes, era que os estudantes se saíssem bem no 

mercado de trabalho desde o primeiro contato. 

O exemplo é alicerçado no intuito de melhorar a formação humanista do aluno 

e denota uma apreciação importante para ele. A matéria dá conta de que a direção 

acadêmica de uma das referidas instituições alega que, a partir de diálogos com 

empresas, o problema dos alunos, potenciais profissionais, era a postura.  

O que se percebe, como a matéria argumenta, é que, efetivamente, os alunos 

têm um bom desempenho na parte técnica a que se propõem realizar, mas a 

capacidade de vivenciar e lidar com conflitos e, sobretudo, autogestão, é gargalo. 

Já não se questiona que, para ocupar uma vaga ou posição, faz-se 

necessário conhecimento técnico. Porém, hoje, as vagas precisam anunciar por 

escrito que desejam talento, determinação e criatividade. E urge que se encontre 

nos jovens aquela característica ou comportamento de antecipação, a 

                                            

20 É uma iniciativa de comunicação e mobilização social que mapeia, produz, difunde e compartilha 
referências sobre inovações educacionais para inspirar melhorias na qualidade da educação 
brasileira e incentivar a mídia e a sociedade a compreender e demandar inovações educacionais. O 
endereço eletrônico para mais detalhes é: www.porvir.org.  
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responsabilização por suas próprias escolhas e atitudes não só frente às situações 

adversas, mas perante e em prol de sua expectativa e perspectiva profissional. 

Diz-se que o processo de coaching representa, para os executivos que o 

buscam, uma espécie de operação capaz de desbloquear fatores impeditivos para o 

crescimento e colocação e, sobretudo, de ativação da, por exemplo, criatividade.  

No entanto, estamos, direta ou indiretamente, falando de motivação. Se um 

presidente ou executivo de alto escalão carece dela, imaginemos um jovem que não 

raras vezes sai de uma cidade do interior e chega à faculdade desejando tornar-se 

alguém sem nem sequer ter determinado – ou tido a chance de – referências. 

Covey (2014, p. 15) fala sobre a ânsia de ser compreendido, também direta 

ou indiretamente, nesse contexto. O autor pontifica que “poucas necessidades do 

coração humano são maiores do que a necessidade de ser compreendido”.  

O autor completa dizendo que a reflexão gira em torno da influência, e essa, 

por sua vez, depende de comunicação. Gabriel (2013) classifica a entrada no século 

XXI ainda dentro de um cenário onde o professor precisa, por mais diferenciais em 

que aposte, estar centrado no conteúdo e no currículo.  

Desse processo que ela define como engessado e estático podemos tirar 

algumas reflexões ou indagações A principal, talvez, o quanto estamos, 

efetivamente, comunicando? Os canais hoje são diversos, para não dizer infinitos; a 

sua potencialidade, nem se fala, mas o nosso comportamento, aquele mesmo que é 

o motivo das demissões nas organizações que por seus recursos humanos 

medíocres não conseguem a evolução a que se propõem, também é o mesmo: 

limitado. 

O mundo exige dos nossos alunos, potenciais profissionais (ou não) uma 

visão multidisciplinar, um comportamento autônomo, independente. Espera um perfil 

que apresente possibilidades, conexões. Mas não os ouvimos ou damos o que 

precisam. 

Talvez não precisem unicamente de diferentes metodologias dentro da sala 

de aula. Talvez precisemos não só de operação desbloqueadora para executivos, 

mas de intervenções institucionais para que eles possam existir no futuro. 

Castilho e Sanmartin (2013) abordam dimensões que precisam ser 

(re)consideradas quando o assunto é desenvolvimento: desafio, liberdade, tempo 

para pensar, apoio a ideias (onde este toma liberdade de acrescer ideais, também), 

confiança, abertura, bom humor, conflitos, debates e disposição para assumir riscos. 



66 

Complementar e transdisciplinar o coaching apresenta singularidades, 

similaridades e potencialidades no contexto acadêmico dado o exposto. No escopo 

técnico, todos os discentes, sejam de qual for a Instituição de Ensino, pelo menos 

em tese, são aptos para o curso e potenciais carreiras.  

O obstáculo pode ser a gestão de tudo e tanto que isso representa, e a 

expressividade ou não da disposição – além de condição e estrutura – institucional 

de acompanhamento.  

O ponto é que, como vimos, em linhas gerais, o coaching é dado por uma 

metodologia, em cujos seus intuitos está o autoconhecimento e, inclusive, a análise 

do ambiente e a avaliação de perspectivas. O processo de coaching coloca o 

coachee diante de um plano em prol do alcance dos seus objetivos e da 

necessidade de aperfeiçoamento, entre outros pontos com vistas nisso.  

E, os novos – e em constante movimento – tempos demandam das 

Instituições mais do que prover conteúdos para estabelecerem-se no mercado 

educacional. É imperioso que consigam catalisar reflexões e promover suas 

conexões de forma que o futuro profissional que estão formando entenda e desfrute 

de uma relação da teoria com a prática que requer método, olhar extracurricular e 

análise crítica de forma interdisciplinar. 
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3. O ESTUDO DE CASO 
 

3.1 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O PANORAMA MIDIÁTICO VIGENTE 

 

A Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA) é a Instituição de Ensino 

Superior (IES) que sedia o projeto de Coaching Universitário em voga. Trata-se de 

uma Faculdade de natureza privada e que, de acordo com o seu site institucional21, 

tem suas atividades centradas no ensino, na pesquisa, na extensão e na prática 

profissional nas áreas de Graduação das Ciências Sociais Aplicadas e em um 

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu na mesma seara e nos segmentos 

relacionados. 

Entre os destaques apontados em sua apresentação institucional, a FADISMA 

coloca-se enquanto IES “atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de 

vista a complexidade do mundo globalizado”. 

Para isso, diz reconhecer a necessidade de revisar e transformar 

constantemente conceitos e paradigmas. A sua missão institucional é “Educar 

Sempre”. E a sua prática educacional aberta, integrada e inovadora além de um 

forte trabalho de responsabilidade social são algumas das características que 

legitimam essa missão, de acordo com o histórico divulgado nos canais de 

comunicação da Faculdade. 

Segundo informações captadas pela observação da artífice do presente 

estudo, dada sua atuação profissional junto à referida IES, é possível dizer que a 

missão da Faculdade é tradução de duas motivações: da proposta de ser uma 

Instituição aberta para o mundo e da intenção em sustentar dinâmica e estrutura 

educacional a partir de uma proposta didático-pedagógica capaz de preparar seus 

egressos para o exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, para o disputado e 

exigente mercado de trabalho. 

A Faculdade tem como mantenedora a Pró-Ensino Sociedade Civil Ltda., sob 

o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 04.849.608/0001-46. É credenciada 

pela Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 3.022, de 24/10/2003 (DOU 

27.10.2003, Seção 1, p. 21). 

                                            

21 Disponível no endereço www.fadisma.com.br. 
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Também de acordo com as informações disponibilizadas no site institucional, 

quando da sua abertura, era sediada na Rua General Neto, nº 100, Centro, no 

município de Santa Maria, RS, Brasil. 

Em 2005, transferiu suas atividades para a rua Duque de Caxias, nº 2.319, no 

bairro Medianeira, no mesmo município. Nesse mesmo endereço até hoje, a IES 

leva Santa Maria em seu nome, segundo sua gestão pela vocação local para a 

Educação e pela característica de pioneirismo na interiorização do Ensino Superior, 

em função da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), um exemplo à IES no 

que concerne à idealização, à concepção e ao desenvolvimento do relativamente 

novo espaço educacional. 

A Faculdade ficou reconhecida pela tradição e qualidade do seu Curso de 

Graduação em Direito, além dos Cursos de Extensão e Pós-graduação na mesma 

seara, que deram ao enfoque jurídico o título de cerne da Instituição. Mas foi a 

consolidação da FADISMA no cenário educacional que desencadeou a ampliação 

da própria IES. Hoje o seu portfólio contempla, também, o Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis. 

Uma das questões que têm marcado a forma com a qual a Faculdade se 

apresenta é a disseminação da ideia de que a formação superior nos dias de hoje é 

imprescindível, tanto para se inserir no mercado de trabalho quanto para obter 

sucesso dentro dele.  

A FADISMA destaca na própria apresentação que as organizações, sejam elas 

públicas ou privadas, procuram profissionais qualificados pelos certificados que 

apresentam. E, dentro desse contexto, o seu objetivo institucional é justamente o 

desenvolvimento qualificado das atividades acadêmicas de nível superior em matéria 

das Ciências Sociais Aplicadas, na região central do estado do Rio Grande do Sul. 

A apresentação institucional da IES revela que a gestão procura conciliar, em 

prol da referida qualidade, o atendimento da demanda local e uma formação de alto 

padrão. Destacam-se, nesse sentido, a educação contínua, a elaboração e a adoção 

de metodologias diferenciadas e as novas tecnologias de ensino, pesquisa, prática 

profissional e extensão. 

E é aí que nos canais de comunicação da Faculdade, sobre os quais, na 

sequência, melhor nos aprofundaremos, aparecem os princípios teórico-

metodológicos da Instituição: Integração e interação entre ensino, pesquisa, 

extensão e prática profissional; Cultura de avaliação institucional e de indicadores de 
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desempenho; Pluri, multi, trans e interdisciplinaridade; Busca dos valores 

democráticos; e a já referida Responsabilidade social. 

No que concerne às políticas de ensino, a Faculdade se baseia em 

prerrogativas traçadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco): “Aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a 

viver juntos e a viver com os outros” e “aprender a ser”. Esses ditos desafios, de 

acordo com a busca informacional acerca da IES, denotam a forma com a qual a 

Faculdade espera contribuir para o desenvolvimento político, econômico e social 

contemporâneo. 

Já sobre as políticas de pesquisa, a apresentação da Faculdade indica os 

seguintes intuitos:  

 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

• Proporcionar ao corpo discente a iniciação científica sob orientação de um 

professor pesquisador;  

• Oportunizar ao corpo docente o desenvolvimento de projetos de pesquisa;  

• Consolidar a produção científica docente e discente;  

• Conduzir à sistematização e institucionalização da pesquisa;  

• Incentivar a formulação de uma política de pesquisa para Iniciação Científica 

na Graduação;  

• Possibilitar maior interação entre a Graduação e a Pós-graduação;  

• Qualificar os melhores alunos para os Programas de Pós-graduação;  

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de Graduação, mediante suas participações em projetos de 

pesquisa, introduzindo o jovem pesquisador no domínio do método científico; 

• Proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como 

estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa, visando à consolidação na Instituição no contexto local, regional, 

nacional e internacional; 

• Despertar uma nova mentalidade em relação à pesquisa; 

• Potencializar as atividades de ensino e extensão; 

• Fomentar a socialização do conhecimento na comunidade acadêmica. 
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As políticas de extensão também são elencadas na apresentação institucional 

da Faculdade que, por sua vez, indicam que os projetos de extensão são 

desenvolvidos na IES em parceria com a Graduação, a Pós-graduação e a 

Pesquisa. O intuito é auxiliar a comunidade local e regional.  

E, nesse contexto, ainda são inclusos não só projetos, mas também 

programas de extensão, que se caracterizam por atividades e serviços permanentes, 

institucionais e comunitários; eventos, definidos pela FADISMA como atividades que 

atendem demandas pontuais e focais da Instituição e da comunidade; e serviços, 

que se caracterizam por atividades profissionais com objetivo de desenvolver o 

conhecimento e oportunizar assessoria à comunidade local e regional. 

Todo esse escopo, de missão às políticas acadêmicas, tem nas normativas 

de gestão seu alicerce. E uma gestão dita democrática é que estabelece esse 

cenário. Aponta-se o planejamento estratégico, nesse contexto, como garantia do 

pensamento sistemático sobre o futuro e de melhoria constante nas interações entre 

os colaboradores. Também se aponta, na apresentação institucional da IES, o 

planejamento como ferramenta para levar a Instituição definir adequadamente seus 

objetivos, suas metas e suas políticas, a fim de proporcionar melhor coordenação de 

esforços e padrões de desenvolvimento eficazes. 

Entre outros aspectos, ainda no que se refere a políticas de gestão, destaca-

se organização de sistemas de informação e gerenciamento, de onde, originalmente, 

nasceu a comunicação institucional da Faculdade. 

Representada por um órgão externo estratégico ligado à Direção, a 

comunicação institucional é exercida por um segmento nomeado como 

Coordenação de Comunicação, gestionado pela autora deste trabalho. Essa 

coordenação tem como missão articular o processo de planejamento, criação, 

implantação e execução da filosofia de Relações Públicas Corporativa e, por 

conseguinte, da política de comunicação institucional, bem como desenvolver 

estratégias on e offline de divulgação das ações corporativo-institucionais para os 

públicos interno e externo da Instituição.  

Essa definição também é apresentada no site da Faculdade. E, aparece aí, 

também, a responsabilidade pelo fluxo permanente de comunicação e de diálogo 

com os diversos públicos da Instituição.  
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A Coordenação de Comunicação realiza diariamente várias atividades. Dentro 

das competências e atribuições estão:  

 

• Consultoria à gestão na definição e/ou no fortalecimento de posicionamento 

de mercado;  

• Implantação, coordenação e execução da política de comunicação 

institucional da FADISMA, a partir dos princípios norteadores da comunicação 

pública e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional;  

• Atendimento e/ou orientação à assistência administrativa comunicacional das 

demandas de informação e de entrevistas dos veículos de comunicação local, 

regional e nacional (assessoria de imprensa);  

• Promoção da integração entre a Instituição e a comunidade, mediante os 

meios de comunicação internos e externos, mas, sobretudo, por meio da 

orientação estratégica e de imagem institucional a segmentos e setores 

acadêmicos; 

• Promoção e divulgação das atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa, 

extensão e prática profissional, por meio da produção jornalística e da 

assessoria de imprensa; 

• Produção de conteúdo, editoração, revisão e gerenciamento dos veículos 

oficiais de comunicação institucional (jornal, boletim eletrônico, site, mídias 

sociais etc.); 

• Realização da cobertura jornalística de eventos institucionais e atividades 

acadêmicas, proporcionando visibilidade às diversas áreas de atuação 

institucional; 

• Coordenação e assessoria, a partir da gestão da informação e do alinhamento 

estratégico, de campanhas de comunicação institucional, do gerenciamento 

de setores da Instituição e da agência de design contratada, no que se refere 

ao subsídio informacional e à política de imagem institucional; 

• Facilitação do acesso às informações de interesse institucional por meio dos 

veículos oficiais de comunicação institucional; e 

• Coordenação e contribuição no cerimonial e no protocolo das mais diversas 

ocasiões de promoção e/ou participação institucional. 
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Atualmente, entre as avaliações mais enfatizadas do segmento tem-se a de 

que sociedade do século XXI está, ou, melhor, é conectada. É com essa informação 

que a referida Faculdade privada, com quase 15 anos no mercado educacional, 

apresenta sua dinâmica de atualização e acompanhamento da realidade. 

Com os seus dois cursos de graduação, a comunicação organizacional da 

Instituição renovou tradicionais instrumentos nos últimos anos. Buscaram-se novas 

formas para estreitar os laços com alunos, professores e colaboradores. As 

principais motivações foram e são captação e fidelidade de alunos. E as redes 

sociais virtuais tornaram-se, nesse particular, protagonistas.  

O panorama, como coloca Gabriel (2013), se trata, também, do ponto de vista 

empresarial e, por conseguinte, do incremento do lucro organizacional, da ampliação 

do cenário de comunicação, interação e aprendizagem. 

Fato é que o grau de complexidade aumentou e segue a aumentar no 

contexto comunicacional dada a convergência midiática, e isso requer, gradativa e 

constantemente, um aprofundamento cada vez maior por parte das pessoas que 

atuam nesse contexto. É por isso que a Comunicação da IES implica, também, a 

análise dos impactos das tecnologias na educação, essencial para que ela possa 

acompanhar as necessidades educacionais emergentes de forma a evoluir para um 

modelo de educação adequada ao mundo digital (GABRIEL, 2013, p. X). 

Uma recente pesquisa sobre as 300 maiores Fanpages de Instituições de 

Ensino Superior privadas do Brasil realizada pelo Planeta Y22 traz alguns tópicos que 

chamam a atenção: A FADISMA, em abril de 2016, alcançou o 4º lugar e, no ranking 

regional, o 1º lugar (figura abaixo), no quesito performance. 

 

 

                                            

22 Empresa nacional que tem como intuito o monitoramento inteligente de redes sociais para 
instituições de ensino privado. 
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Figura 2 - Ranking das Fanpages de IES, segundo Planeta Y 

 
 
Fonte: Planeta y. Abril/2016. 

 

A mesma pesquisa classificou a Fanpage da IES, entre as 30 de IES 

brasileiras com maior quantidade de posts realizados, no mesmo período, na 

posição de 12ª colocada. No ranking regional, a IEs alcançou o 3º lugar, ficando à 

frente de Instituições maiores em número de alunos, cursos de graduação e pós-

graduação e recursos humanos.  

Esse exemplo ilustra a intenção institucional de que o tripé conhecimento, 

tecnologia e ciências norteadoras da Faculdade demonstrasse eficiência em projetos 

com foco em mídia espontânea e endomarketing23. Mas a gestão da Comunicação 

da Instituição detectou que seus alunos e professores queriam mais.  

Representando uma comunidade acadêmica de cerca de mil pessoas, eles 

“carregavam” pais, amigos, familiares e conhecidos no bolso, seja no celular, nos 

tablets ou em outros aparatos com conexão à internet e dispositivos móveis. Fato é 

que de 2008 para cá, para essa organização estudantil tornou-se inegável o poder 

que as redes sociais têm de atrair pessoas, independentemente da classe social ou 

da faixa etária. Com essa percepção, a Faculdade optou por voltar seu olhar a essas 

                                            

23 Uma mídia espontânea e uma inserção, uma repercussão espontânea. Ela não requer nenhum tipo 
de pagamento. Endomarketing, por sua vez, é uma séria, conjunto, complexo de ações de marketing 
dirigidas ao público interno da organização, os colaboradores. 
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plataformas, contextualizando sua importância dentro da sociedade, como informa a 

apresentação institucional. 

A questão é que essa decisão desencadeou uma série de acontecimentos. 

Entre os principais: fortalecimento do portal acadêmico, canal interno com 

veiculação de informações especificamente acadêmicas e burocráticas; e a 

legitimação da Instituição e de sua comunicação digital, a partir da criação e 

consolidação de perfis nas mais importantes e populares redes sociais virtuais, 

incremento de ouvidoria web e reformulação do site institucional, entre outros 

procedimentos. 

Em linhas gerais, o segmento comunicacional criou uma necessidade, haja 

vista a condição atual de concretização desses canais e instrumentos. No entanto, 

esse novo aparato atendeu à demanda burocrática institucional do aluno e do 

professor, mas não a acadêmica, propriamente dita. A presença das tecnologias da 

informação no processo de ensino-aprendizagem até o ano de 2013 não era tão 

vibrante – ou melhor, era quase inexistente – quanto no cenário da comunicação 

organizacional. 

Foi quando a repercussão dessa nova perspectiva e/ou necessidade trouxe, 

como consequência a implantação de um núcleo de ensino, pesquisa e extensão 

centrado em (Web)cidadania. De lá para cá, a Faculdade vem fomentando a ideia de 

que hoje as redes sociais são ferramentas digitais que invertem o eixo da 

participação na vida pública: de simples receptores de mensagens, noticiários, 

repercussões e conteúdos trabalhados em sala de aula, no caso de alunos, os 

cidadãos passaram a ter voz ativa e, mais do que isso, passaram a fomentar as 

transformações de todos os níveis e tipos (FADISMA, 2016). 

Esse núcleo, no qual a autora do presente também possui participação na 

gestão, passou a operar com um intuito de transformação social, tornando mestres 

facilitadores e alunos coautores, modernizando a tradicional estrutura rígida do 

ensino, trabalhando a ideia do coletivo e da comunidade (FADISMA, 2016). Garcia 

Canclini (2009, p. 57) disse que “existe uma problemática da diferença, visível 

principalmente nas práticas culturais” e reside aí a expectativa do quadro em, a partir 

da internet, propiciar espaços de voz e inclusão, tentando atender a referida 

intenção de trabalho. 

O que era tendência quando da criação é hoje realidade – como apoio em 

todo um processo metodológico que envolve o ensino, a partir de oficinas de 
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capacitação; pesquisa, dado o entrelace entre investigação e ativismo criativo; e 

extensão, dadas as unidades de trabalho focadas em ação social e prática 

profissional – as chamadas mídias sociais passaram a ficar completamente 

integradas às metas empresariais de legitimação de marca e, por conseguinte, de 

capital intelectual. 

As vantagens do uso dessas plataformas perpassaram pelo diálogo mais 

informal entre alunos, entre professores, entre professores e alunos, e até entre 

alunos e potenciais organizações empregadoras e administração pública.  

Da mesma forma que cresce e se consolida o núcleo e suas ações, crescem 

os novos canais e as demandas deles oriundas. Alunos atendem ações da 

comunidade em tempo real, professores aconselham os discentes acerca da postura 

e atuação em qualquer momento extraclasse, dados os adventos da tecnologia. E a 

marca da IES, enquanto prestadora de serviços educacionais se fortalece com esse 

dinâmico, e muitas vezes voluntário, ciclo. 

Kenski (2012) tem uma apreciação que reforça esse contexto e sua 

relevância: 

As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa memória, 
garantem novas possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades 
naturais do ser humano. Somos muito diferentes dos nossos antepassados 
e nos acostumamos com alguns confortos tecnológicos que nem podemos 
imaginar viver sem. (KENSKI, 2012, p. 19) 

 

Toda essa condição denota uma postura organizacional ainda não pensada 

para comportar a velocidade da realidade vigente, imposta pelo atual contexto 

midiático corporativo, e isso vai desde a remuneração de horas-aula a atividades 

extra do quadro funcional e mais: até o entendimento e concepção de o que e quais 

são as atividades extra e seu devido enquadramento. 

Trazendo novamente Kenski (2013), todo esse resumido apurado aqui 

ilustrado reafirma que os dilemas e desafios impostos hoje não são novidade. Aliás, 

são amplos, mas não novos. A demanda oriunda da Comunicação pela Educação e 

pelo tempo que ela impõe é refletida nos educadores e educandos, em seus 

compromissos como pessoas, como acadêmicos e como profissionais.  

Prover e promover conhecimento e estimular a construção de massa crítica a 

todos, ao mesmo tempo, de todas as formas, era necessidade criada, e hoje é 

demanda, há tempos, anunciada. 
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Giardelli (2012), nesse contexto de aceleração constante, por exemplo, disse 

que atualmente “a grande revolução é falar com milhões de pessoas e cada uma ter 

a sensação de ser única”. 

O espaço físico e as aulas cronometradas deixam de fazer sentido. A 

educação receptiva e decorativa torna-se obsoleta com toda a informação do mundo 

disponível. No entanto, frequentar uma Instituição é importante para compartilhar os 

valores da sociedade, para o coletivismo e para o trabalho colaborativo em rede, três 

conceitos fundamentais para qualquer um crescer na vida e na carreia (GIARDELLI, 

2012, p. 100). 

No entanto, não é só isso. Carvalho (2016) destacou que as empresas terão 

que entender como seus consumidores se sentem e qual a relevância dos negócios 

na vida de seus clientes, condição aplicável ao cenário educacional. Urge a 

necessidade de humanizar as marcas, a autora revela.  

As empresas querem, para isso, também de acordo com Carvalho (2016), 

criar produtos que gerem experiências únicas na vida de seus clientes. Na 

Educação, sobretudo nas IES privadas, como é o caso da FADISMA, precisa-se ir 

além da medição do impacto das campanhas publicitárias, sob pena de se ignorar o 

imensurável. 

É por isso que o papel da Comunicação, no cenário vigente, é focado não só 

na captação, mas na fidelização discente. 

 

3.2 O PROJETO EXPERIMENTAL DE COACHING UNIVERSITÁRIO 

 

Dentro do contexto apresentado no item anterior, onde captação e fidelidade 

de alunos são questões importantes na Instituição pano de fundo deste trabalho, 

uma série de projetos e programas são mantidos pela mesma, e também 

fomentados. Isso porque o ensino, a pesquisa e a extensão no Direito e nas 

Ciências Contábeis, meramente curricular, não faz da FADISMA a primeira opção do 

seu público-alvo e nem os retém/mantém.  

O tradicional acomete o perigo da percepção de produto substitutivo, ainda 

mais numa cidade universitária. Ou seja, há outras IES, tão boas quanto, para cursar 

as referidas graduações. Mas quantas agregam valor à grade curricular? Quantas 
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oferecem, além da técnica, preocupação e acompanhamento em torno de 

competências e habilidades?  

A prática comunicacional nos últimos anos trouxe, na FADISMA, uma relação 

direta entre a fidelidade e a inserção discente em projetos extracurriculares. E é por 

isso que a Instituição mantém um segmento chamado Gerência de Projetos que, 

diferente do caso de outras organizações educacionais, hoje não se trata de uma 

incubadora de projetos. Mas de uma conduta de gestão em prol da manutenção da 

qualidade, seja pela memória das ações e iniciativas extraclasse como em prol da 

idealização e aperfeiçoamento das ideias que transitarem na IES com vistas na 

legitimidade de sua marca, mas, principalmente, na retenção discente e da condição 

dos egressos de agentes da disseminação da qualidade e, portanto, da 

recomendação institucional. 

Essa conduta, por sua vez, é representada por um sistema integrado de 

cooperação, que envolve toda a gama setorial. Isso significa que qualquer operação 

e decisão tomada em um setor da Instituição afeta os demais e a estrutura geral e 

que, por conseguinte, toda iniciativa passa pela Gerência de Projetos e, 

consequentemente, pelos âmbitos institucionais que, conforme o teor, têm relação 

direta ou indireta com determinada ação proposta. 

A apresentação institucional da Faculdade destaca que o objetivo dessa 

gerência é, prioritariamente, o fortalecimento e a comunicação entre os pilares 

ensino, pesquisa e extensão e, como não poderia deixar de ser, as relações 

institucionais e a eficácia dos processos internos. 

Por ela perpassam iniciativas planejadas e propostas, ou acompanhadas, 

pela direção geral, acadêmica e coordenações, mas também pelo quadro docente, 

discente e de colaboradores.  

A participação de todos, a flexibilidade intelectual e a adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações e em resposta a demandas ou necessidades 

em prol da legitimação e tangibilização da missão institucional são os principais 

benefícios. E, sobretudo, a abertura para novas ideias e ações. 

Nesse contexto de abertura é que no ano letivo de 2015 tramitou, em todas 

instâncias de gestão, um projeto extracurricular na época chamado FADISMA 

Futuro, aberto a discentes e egressos. A ideia surgiu depois de uma certificação da 

autora do presente estudo na seara de coaching e sob o objetivo de oferecimento de 
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mais um diferencial institucional, na época sem uma percepção formal de 

necessidade. 

Quando da apresentação da proposta institucional, mais especificamente em 

março do referido ano, para determinar a linha de atuação do projeto, tratou-se com 

a gestão da Faculdade a existência de dois tipos de coaching, que poderiam ou não 

ser contemplados no escopo de trabalho da proponente, responsável pela 

coordenação de comunicação da Instituição e autora do presente estudo.  

Resgatou-se, antes, o fato de que a promoção da capacitação e da 

compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, culturais e econômicas da 

comunidade acadêmica interna, observado os níveis graduais do processo de 

tomada de decisão, figuravam como objetivos da já citada Gerência de Projetos e, 

assim, argumentou-se justificativa de implantação de um, então, Coaching 

Universitário. 

A partir daí, definiu-se o primeiro tipo de coaching enquanto “formal”, feito de 

maneira estruturada seguindo as técnicas e os métodos de aplicação e, o segundo 

coaching, por sua vez, aplicado de maneira “informal”, feito de forma mais livre, sem 

necessariamente usar todas as técnicas, mas mediante o uso de práticas do 

processo, no cotidiano dos discentes, o que poderia ocorrer pura e simplesmente 

por uma postura de aconselhamento da Coordenação de Comunicação às 

coordenações de cursos e docentes. 

Mas, determinou-se, contudo, que, para realmente ser uma proposta com o 

sentido de benefício e diferencial institucional, se carecia de um protocolo mínimo de 

lançamento da iniciativa que seria, então, um valor agregado ao “produto” de ensino 

já oferecido. A informalidade e os frutos em eficiência e eficácia, dentro da 

Coordenação de Comunicação, responsabilidade, também da autora do presente 

estudo, deveria fazer parte da sua rotina sem a necessidade de publicização, mas 

enquanto estratégia intrínseca ao planejamento de comunicação corporativa 

institucional e nas reflexões e/ou apontamentos à gestão em situações da rotina da 

Faculdade.  

No que concerne ao então nomeado FADISMA Futuro, a intenção seria 

prover força, confiança e reforço positivo das capacidades e habilidades de 

discentes e egressos, para que os mesmos tivessem um subsídio adicional que 

pudesse transformar adversidades e situações desfavoráveis, revertendo-as em 

motivação e entusiasmo para alcançar suas expectativas no quesito carreira. 
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Procurou-se delinear, assim, uma mecânica profissional. Mas, dada a 

ausência de recursos financeiros e impossibilidade de complementar a equipe, 

procurou-se focar a primeira edição, dada como experimental, em Comunicação e 

Negócios, em função da formação da autora deste e responsável pela proposta no 

seio da Instituição. 

O FADISMA Futuro, então, foi enquadrado como uma iniciativa voluntária de 

dois núcleos de estudos da Faculdade: o de Estudos em (Web)cidadania, num 

primeiro momento, unicamente pela condição de enquadramento da proponente, 

que também o gestiona. E, o de Prática Profissional e Empreendedorismo, pela 

perspectiva de transitar pelo estímulo à liderança e autonomia.  

As searas iniciais de atenção seriam marketing pessoal e construção do 

posicionamento organizacional/profissional, dentro, portanto, de um segmento 

conhecido pela ministrante proponente. 

O “piloto” de Coaching Universitário nasceu, assim, com o propósito de 

contribuir com a formação de perfis estudantis ou de recém formados ideais que, 

desde sua trajetória acadêmica e/ou de primeiros passos para colocação no 

mercado, devem construir sua identidade (o que são) e imagem profissional (o que 

querem ser e/ou como querem ser reconhecidos), lançando mão de recursos 

tecnológicos, exposição na mídia a partir do conhecimento acadêmico, inclusão em 

eventos dentro e fora da IEs, posicionamento digital, entre outras características e 

atitudes. 

Insta constar que da concepção à execução, em paralelo, ocorria o ingresso 

da autora no Programa de Pós-graduação em Tecnologias Educacionais em Rede, o 

que conferiu a mesma e à prática um novo olhar, tanto que hoje, percebe-se, que, 

institucionalmente, ela é justificada por três vertentes: 

 

• Por contribuir, direta ou indiretamente, com o relacionamento pessoalizado 

com o acadêmico, de modo que o aluno ou potencial aluno pudesse visualizar 

nessa oportunidade uma postura de acompanhamento da Faculdade.  

• Por figurar, estratégica e internamente, enquanto contribuição e/ou ação de 

inteligência competitiva dada a potencialidade de modelar o aluno desde seu 

ingresso enquanto um aluno regular e egresso potencial formador de opinião 

e agente de publicidade positiva; 
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• Por contribuir com o desempenho dos estudantes e, por conseguinte, mesmo 

que indiretamente, com indicadores de qualidade que o Ministério da 

Educação reconhece em seus processos de avaliação de cursos24. 

 

A mecânica de trabalho para esse processo experimental ficou configurada 

em um atendimento coletivo de orientação básica e uma agenda de oito encontros, 

chamados de módulos, todos individuais, com duração de cerca de 30 minutos a 1h, 

dependendo do propósito trazido pelo aluno. 

No que concerne a questões burocráticas internas, o processo experimental 

não trabalhou com uma seleção pública. Optou-se por inscrições e foram abertas 

oito vagas. Estipulou-se que cada aluno que preenchesse uma delas, como já 

destacado, receberia atendimento individual e uma agenda periódica de trabalho. 

Os interessados, depois de repercussão no site da instituição, portal 

acadêmico e nas redes sociais virtuais oficiais da Faculdade, efetuaram sua 

inscrição na Secretaria Geral da Faculdade, entregando currículo e uma carta de 

intenções. O formato do currículo pôde ser entregue conforme preferência do 

estudante, vitae25 ou lattes26. A carta de intenções foi estipulada de formato livre.  

E, o estudante precisou incluir no seu texto o porquê desejava 

conhecer/participar do projeto, destacando a importância do marketing pessoal para 

a carreira que sonharia seguir e porque acreditaria que o trabalho individual e 

personalizado nessas áreas poderia fazer dele um egresso de sucesso no futuro. 

Não se determinou exigência mínima de linhas e/ou limite de caracteres. E, também 

não se estipulou requisito de semestre e/ou disciplina específica cursada, 

permitindo-se, inclusive, inscrição de egressos. 

A perspectiva de um formato piloto não totalmente rígido prenunciava a ideia 

de avaliação da iniciativa, permanência e valia institucional. Após a análise de 

currículo e da carta de intenções, a coordenação do projeto deveria lançar uma 

                                            

24 Dentro da dimensão didático-pedagógica, por exemplo, atividades complementares, assim como 
perfil profissional do egresso são indicadores considerados pelo MEC. 

25 É um termo proveniente do latim. Significa trajetória de vida. Curriculum Vitae pode ser também 
abreviado para CV ou apenas currículo. É um documento que aponta a trajetória educacional e/ou 
acadêmica e as experiências profissionais da pessoa que o titula. 

26 Fica na Plataforma Lattes, uma plataforma virtual criada e mantida pelo CNPq, pela qual se integra 
as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições, em um único sistema de 
informações, atuando no Brasil. 
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listagem oficial dos selecionados, que ainda seriam contatados por telefone para 

definir a agenda de encontros individuais.  

Estipulou-se que, dependendo do volume, fazer-se-ia necessário realizar 

entrevista para seleção e consequente preenchimento das oito vagas. Determinou-

se, ainda, que os alunos que completassem o roteiro de atendimentos e tarefas 

relacionadas receberiam um atestado e/ou certificado de formação pessoal, somado 

a uma carta de recomendação para estágios e/ou afins, assinada pela 

Coordenadora do Projeto, Diretor Acadêmico e Diretor Geral da Faculdade, além do 

Coordenador do Núcleo de Prática Profissional e Empreendedorismo. 

Um certificado anexo à carta de 10h de atendimento presencial e 20h de 

trabalho online e/ou prático representaria a carga horária do projeto. E, toda essa 

previsão e itens estipulados foram seguidos à risca. Ocorreu, contudo, que após o 

lançamento, ao invés de oito interessados em uma semana de inscrições (sendo 

que se estipulou um mês), houve 88 interessados, 11% do total de discentes 

matriculados na IES no período. 

Justamente em função de um volume bem superior ao previsto, as inscrições 

foram encerradas na expectativa de equilibrar tempo viável de destino ao projeto e 

uma seleção, ainda que informal, minimamente atenta às intenções dos interessados. 

Passado esse processo, a autora do presente estudo, na posição de 

responsável pela proposta, determinou os oito perfis selecionados, valendo-se da 

carta de intenções como parâmetro a partir de pontos como estrutura e 

apresentação, clareza das ideias, conhecimento ou expectativa de conhecimento do 

processo de coaching e apresentação de uma demanda ou necessidade a ser 

trabalhada enquanto ponto-problema ou obstáculo para a potencial carreira do 

aluno. 

Ocorre que a iniciativa, muito embora formal, foi pensada dentro de um 

contexto sem maiores expectativas de adesão. Com isso, os itens de avaliação 

precisaram ser escolhidos no andamento do processo e foram adotados, 

meramente, por questão de bom senso. A situação foi de que a proposta se tornou 

maior do que a ideia, apresentando-se como real demanda institucional, dado o 

número de interessados.  

Insta constar, aqui, que mesmo com as inscrições encerradas, o interesse se 

manteve e, frequentemente, e-mails institucionais e/ou as redes sociais virtuais da 
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faculdade apontavam novos potenciais interessados, legitimando o valor da 

iniciativa, então experimental, extracurricular. 

Após a divulgação/contato com os selecionados, seguiu-se, em linhas gerais, 

os seguintes pontos de trabalho, que representam roteiros metodológicos 

específicos e centrados na posição comunicacional corporativa atual e futura: 

 

a) Agenda 01 - Visão ampliada de identidade/imagem que pretende ter 

perante a sociedade em formação e pós formação: caracterizada pelo 

módulo de trabalho visão ampliada da identidade/imagem, onde 

objetivou-se trabalhar com cada discente atendido a percepção e 

definição de sua identidade, elencando atributos distintos que cada um 

possuía, assim como o conjunto das características, valores e crenças 

que tem e que o diferencia dos demais. Também coube a esse módulo 

de trabalho, contexto e compreensão de sua imagem e percepção 

desejada do ponto de vista de diferentes públicos, da rede de 

relacionamento pessoal e, sobretudo, da acadêmica e potencial 

profissional. 

 

b) Agenda 02 - Planejamento estratégico pessoal e gestão de tempo: 

nessa etapa, o encontro com cada discente procurou sensibilizar os 

participantes para a importância de um processo gerencial. Fazendo 

alusão ao cenário corporativo, a expectativa dessa sensibilização foi 

trabalhar uma abordagem de planejamento estratégico pessoal, 

impulsionando o discente para determinação de metas e direção, 

auxiliando-o para que possa antecipar-se às ameaças e fazer um 

diagnóstico de oportunidades e melhorias. Na mesma linha, a gestão 

de tempo foi trabalhada enquanto alternativa de melhor organização de 

agenda, realização das tarefas, estabelecimento de prioridades, 

aumento de produtividade etc. 

 

c) Agenda 03 - Marketing Pessoal, de Relacionamento e Atitude: 

sensibilizou o participante para a questão a partir da apresentação e 

discussão de ferramentas utilizadas para a promoção pessoal de modo 

a contribuir para o alcance do sucesso. Procurou-se, para tanto, tratar 



 83 

 

de aconselhamento nos quesitos modo de se expressar, postura, 

imagem e conduta, incentivando o relacionamento interpessoal e, 

sobretudo, junto a instituições e empresas e/ou organizações 

relacionadas à aspiração do participante. 

 

d) Agenda 04 - Clima Organizacional e Centramento: procurou-se 

apresentar e dialogar sobre a qualidade do ambiente de estudo e 

trabalho e como ele deve ser de forma significativa para o desempenho 

do estudante ou profissional. 

 

e) Agenda 05 - Campos de Exposição: mais focado na prática, foi quando, 

conforme cada perfil de discente ou de egresso participante, se 

sugeriram canais de comunicação e forma de planejá-los e executá-los 

para publicização pessoal efetiva, com vista na exposição, mas, 

principalmente, na revelação de perfis líderes e autônomos. 

 

f) Agenda 06 - Sinergia e Construção de Equipes: retomou a questão 

clima organizacional, sensibilizando o participante para a soma de 

forças, integração com colegas e potenciais parceiros, objetivando a 

conscientização em torno da importância da complementaridade de 

competências. 

 

g) Agenda 07 - Ampliação do Projeto Profissional: lançando mão dos 

temas abordados nos outros encontros, tratou do esboço de um 

planejamento pessoal em prol da melhor visualização dos objetivos e 

passos necessários para seu real alcance. 

 

h) Agenda 08 - Administração de Conflitos: último encontro, foi destinado 

à administração de conflitos, em dois sentidos. Primeiro, no quesito 

conteúdo em prol da sensibilização em torno da importância do diálogo 

e da comunicação não violenta no âmbito do trabalho em equipe; 

segundo, no quesito avaliação do planejamento, conferindo o conflito e 

compatibilidade de objetivos e estratégias. 
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Muito embora não houvesse um espaço de diálogo devidamente formalizado 

para a troca de ideias prévias e posteriores a cada encontro, cada uma das agendas 

foi antecedida por um e-mail prévio de resumo da pauta, com vistas até na busca 

autônoma do aluno por informações sobre o tema em questão para o 

enriquecimento do diálogo no momento do encontro.  

De igual forma, cada uma das agendas demandou a remessa de material 

sistematizado e complementar, também por e-mail, com vistas num aprofundamento 

mínimo de cada uma das temáticas. Ainda, o relacionamento oriundo do projeto foi 

além das agendas estabelecidas, representando uma possibilidade de 

aconselhamento frequente. 

Extratos de exemplos podem ser conferidos nas imagens a seguir. E, ainda, 

os apêndices deste contemplam exemplo de tarefa e arquivo complementar de 

trabalho, bem como apresenta exemplo de carta de recomendação concedida pós-

processo de trabalho. A duração do FADISMA Futuro, em sua versão experimental, 

foi de dois meses letivos, com um encontro individual, presencial e semanal com 

cada participante, o que pessoalizou cada perfil e demanda. 

A apreciação dos participantes sobre a primeira edição do FADISMA Futuro é 

analisada no próximo capítulo. 

 

Figura 3 - Exemplo de e-mail enviado a estudante participante 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4 - Exemplo de diálogo via e-mail 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Para elucidar a percepção dos participantes da primeira edição do FADISMA 

Futuro, no seu escopo experimental, e melhor compreender seus gargalos e 

vantagens, com vistas a uma futura e completa resposta para a reflexão de quais os 

limites e potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na 

ampliação deste projeto extracurricular de Coaching Universitário, no âmbito da 

referida faculdade privada, a análise valeu-se da observação participante e, 

sobretudo, da aplicação de um questionário, cujo roteiro é anexado neste estudo. 

Como será possível conferir no apêndice, o questionário foi apresentado sob 

a ideia de que os limites e potencialidades do projeto estão sendo analisados nos 

estudos de mestrado da coordenadora, na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), no Centro de Educação, junto ao Programa de Pós-graduação em 

Tecnologias Educacionais em Rede da referida Instituição. 

Os participantes da edição piloto foram sensibilizados a responder, 

especialmente, pela perspectiva de implementação e ampliação da proposta, sob a 

alegação de que seus feedbacks eram fundamentais para que se conseguisse, 
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enquanto Instituição, lapidar a estratégia de ajuda aos jovens, alunos e egressos, 

em suas escolhas profissionais e fomento à potencialização de suas habilidades e 

competências. 

O questionário foi desenvolvido lançando mão do recurso Google Forms (ou 

Formulários Google). Trata-se de uma ferramenta integrada ao Google Docs, que 

permite a criação de formulários de maneira ágil e acessível.  

Insta constar que o Google Drive abriga o Google Forms e, de acordo com 

Mathias e Sakai (2013), representa “mais um leque de aplicativos de produtividade, 

que oferece a edição de documentos, folhas de cálculo, apresentações, e muito 

mais”. O seu pacote de aplicativos é gratuito e, do Google Forms, interessava à 

autora a confecção de formulário online e a geração dos dados para análise. 

O projeto contou com oito alunos no seu escopo experimental e todos 

responderam a esse formulário, o que faz da amostra 100% fidedigna. 

A primeira questão versou sobre a idade dos envolvidos. Conforme o gráfico 

apresentado na sequência, é possível observar que 50% dos participantes 

encontravam-se na faixa etária de 25 a 30 anos; 25% entre 21 e 25 anos e; 25% 

entre 18 e 21. Um dado interessante, contudo, é que, quando do encerramento das 

inscrições, também houve procura de discentes dos semestres iniciais, alguns deles 

figurando entre 17 e 18 anos, o que leva a crer que a preocupação em torno do 

futuro profissional e a postura acerca desse assunto representa ou começa a 

representar uma preocupação importante cedo. 

 

Gráfico 1 - Idade dos envolvidos no projeto experimental de Coaching Universitário 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A questão seguinte levantou o enquadramento institucional do participante. O 

resultado figurou na seguinte disposição: 

 

Gráfico 2 - Enquadramento institucional  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Vale ressaltar que dos oito participantes, quando do envolvimento com a 

edição seis eram alunos regulares, e dois deles formandos. E quando da resposta 

do questionário, informaram seu atual estágio. 

A terceira questão, por sua vez, indagou semestre e turno. Contudo, a 

pergunta em específico teve apenas um retorno expressado: 10º semestre, turno 

noturno. O (re)conhecimento dos membros de parte da coordenadora permite 

acrescentar que, quando do processo em andamento, no que tange aos outros sete 

participantes, o grupo ficou proporcionalmente distribuído entre egressos e alunos 

regulares, sendo os egressos recém-formados e os alunos regulares formandos ou 

de semestres finais. 

Esse enquadramento nos remete ao referencial teórico exposto neste 

trabalho. Constatamos, com o levantamento bibliográfico, que o jovem de hoje é, em 

linhas gerais, impaciente. Ou melhor, retrato da instantaneidade, deseja e quer 

agora. E crê-se que para que isso não se transforme em uma postura desmotivada 

ou, no mínimo, também impaciente diante de todas fases que se requer passar para 

a colocação sonhada no mercado de trabalho, o próprio ensejo de participação de 

discentes e recém-formados representa uma perspectiva de inversão dessa postura, 

a partir do investimento no planejamento. 

Na sequência, o questionário indagou a profissão. Metade dos participantes 

definiu-se apenas como estudante. A outra metade apenas indicou a opção “outros” 

não utilizando o campo de detalhamento. O envolvimento da coordenadora, autora 

do presente estudo, permite indicar que as funções a que se dedicavam os outros 
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50% eram: em busca de oportunidade de enquadramento no mercado; advocacia 

independente; auxílio informal em empresa familiar e pesquisa em torno do 

empreendedorismo em seara específica jurídica. Insta constar que aqueles que se 

definiram como estudantes faziam ou estavam em busca de estágios. 

A quinta questão procurou precisar o conhecimento prévio dos participantes 

acerca do processo de coaching. Todos os participantes responderam que antes de 

inscrever-se no coaching universitário da IEs já tinham ouvido falar no método ou 

algo similar: 

 

Gráfico 3 - Conhecimento do método coaching 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando questionados acerca do motivo pelo qual realizaram a inscrição, a 

necessidade de planejamento pessoal e profissional foi a motivação mais 

significativa. Setenta e cinco por cento elencaram esse aspecto, o que legitima o que 

havia sido evidenciado anteriormente, no que compete à inversão de perspectiva a 

partir do investimento em planejamento. 

O desejo de autoconhecimento, a insegurança em relação ao período pós-

formatura e a orientação para conduta acadêmica compatível à aspiração 

profissional também foram indicados como motivação. 
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Gráfico 4 - Motivação para participação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Essa percepção também nos remonta ao referencial deste estudo. Como 

vimos, o autoconhecimento está entre os principais benefícios proporcionados pelo 

coaching, desencadeando vantagem em situações que requerem trabalho em 

equipe, administração de conflitos, perspectiva de solução etc. Não raro entre os 

participantes aparecia o objetivo de busca de atendimento às expectativas quando 

de seu ingresso na Faculdade, sentimento de conforto perante as adversidades e 

escolhas. Mas, sobretudo, apontavam a ideia de ter maior capacidade de adaptação 

e o desejo de que recrutadores, sejam de estágios e/ou de seleções para emprego, 

percebessem esse perfil (construído) diferenciado. 

Para melhor compreender essa questão, os participantes foram instigados, 

ainda, a apontar mais detalhadamente as suas motivações. Quatro depoimentos 

revelaram alguns aspectos relevantes: 

 

Efetivamente, a motivação partiu da insegurança quanto ao período pós-
formatura, em virtude de diferentes possibilidades e necessidade de 
conquistar um objetivo futuro. Assim, o objetivo essencial foi 
autoconhecimento, autoconfiança e planejamento. (RESPONDENTE) 

 

Conforme já destacamos, as empresas de hoje, inclusive no universo jurídico, 

seara de todos participantes da edição piloto, buscam profissionais cada vez mais 

completos. A demanda de liderança, conhecimento técnico, boa capacidade de 
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relacionamento passa – ou deve passar – pela determinação dos pontos que 

representam insegurança para, justamente, atualização e aperfeiçoamento dirigidos. 

É a partir de um espaço e/ou processo de autoconhecimento que se acredita 

conseguir isso mais facilmente. Levar a prerrogativa da gestão de negócios para a 

gestão pessoal permite identificar as debilidades e tornar mais viáveis as 

possibilidades de tentar fortalecer esses pontos. 

Um dos respondentes, por exemplo, aponta expectativa de centramento: 

 
Por ser um profissional temporário (tempo máximo de oito anos na carreira), 
vi a necessidade de buscar algo que me auxiliasse no meu planejamento 
futuro. Então, o coaching surgiu como uma ferramenta para me ajudar neste 
planejamento. (RESPONDENTE) 

 

Outro enfatiza o auxílio, tangibilizando a importância da permanência do 

FADISMA Futuro, inclusive do ponto de vista da retenção: 

 

Sempre tive uma grande preocupação com meu futuro e no coaching 
encontrei um mapa que está ajudando e muito em minhas conquistas. Na 
sala de aula temos acesso, orientação e diversas possibilidades técnicas. 
Sabemos que grupos de estudos e atividades curriculares não faltarão para 
fornecer os subsídios de conhecimento que precisamos. Mas nada até 
então, com o coaching, focou diretamente em mim, de forma personalizada. 
No projeto, com o módulo de planejamento a questão do autoconhecimento, 
não no sentido psicológico da coisa, mas de compreensão das expectativas 
ficou mais clara e prática. De modo muito pessoalizado, a partir justamente 
do entendimento do que é e como se faz um plano de ação consegui 
elencar quais habilidades eu tenho que desenvolver para participar de 
processos seletivos que almejo. As minhas ações não tinham conexão. 
Agora, com o planejamento estratégico, meu estágio está conectado ao 
desenvolvimento do TCC e ao que eu almejo para o futuro. O foco é que me 
fez entender o significado de gestão de tempo. Não pensaria em sair da 
Instituição justamente para não perder essa vantagem. (RESPONDENTE) 

 

Um quarto depoimento denota a abertura do campo de visão do participante: 

 
Busquei o projeto sem um norte ou objetivo bem delimitado, mas consegui 
fazer isso, depois, por ter participado do coaching. Eu consegui participar 
das melhores possibilidades que se apresentavam pra mim e que eu 
achava não ter condições. Isso porque o meu plano de ação implicou 
também em fazer cadeiras optativas, buscar a extensão etc., coisas que 
foram me qualificando para eu poder disputar o meu lugar. Foi dessa forma 
que eu percebi opções mais vantajosas, sabendo que teria o auxílio da 
profissional experiente para planejar o meu encaminhamento. 
(RESPONDENTE) 
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O questionário procurou, também, avaliar a percepção de organização, 

perguntando aos participantes: Como você avalia a organização e a pauta dos 

encontros presenciais dos quais participou? 

 

Gráfico 5 - Avaliação sobre a organização das pautas dos encontros 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Vinte e cinco por cento dos participantes avaliou a organização e a pauta dos 

encontros presenciais como muito boa; 50% como boas e; 25% compatíveis à sua 

necessidade pessoal no momento. Apenas uma das respostas foi justificada: 

 

A organização e a pauta só não foram excelentes porque a coordenadora 
tem de cuidar de tudo. Desde a parte sistemática, do conteúdo, do 
relacionamento conosco, da organização do ambiente, de tudo. Seria legal 
que a Instituição desse mais subsídio para o projeto, quem sabe uma sala 
específica e não um ambiente diverso usado conforme disponibilidade de 
estrutura na agenda. (RESPONDENTE) 

 

O retorno acima é um ponto mais de ordem prática e administrativa que da 

mecânica do projeto. Mas faz-se importante do ponto de vista de percepção e até da 

tangibilização e credibilidade da iniciativa. 

O questionário, ainda, procurou levantar o panorama de dificuldade ou não de 

agenda. A totalidade dos participantes indicou não ter tido dificuldade para 

comparecimento. Em contrapartida, muito embora não expresso no questionário, a 

prática de trabalho da coordenadora da proposta permite acrescentar que não raras 

as vezes, na rotina das atividades, acadêmicos pediram o material por e-mail e, na 

medida do possível, o indicativo de pontos a estudar para não comparecerem 

presencialmente. Não houve uma mensuração formal dessas eventuais ausências, 

visto que todas as etapas de conteúdo foram vencidas. Porém, essa informação se 

faz relevante no contexto de ampliação do iniciativa. 

O questionário também levantou a percepção de relevância dos conteúdos 

abordados.  
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Gráfico 6 - Percepção de relevância do conteúdo trabalhado 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Dentro do escopo trabalhado, apareceu como mais evidente a indicação de 

ferramentas ou estratégias para o conhecimento ou organização da aspiração 

profissional e a eliminação de crenças limitantes. O levantamento de expectativas 

também figurou entre os pontos mais importantes.  

Esses conteúdos foram trabalhados nas três primeiras agendas: Visão 

ampliada de identidade/imagem que pretende ter perante a sociedade em formação 

e pós-formação; Planejamento estratégico pessoal e gestão de tempo; e Marketing 

pessoal, de relacionamento e atitude. O indicativo permite observar uma potencial 

ênfase a esses aspectos no formato ampliado da proposta. 

A necessidade apontada é legitimada a partir do momento em que, quando o 

questionário indagou sobre os pontos deficitários de conteúdo, a indicação de 

ferramentas ou estratégias para o conhecimento ou organização da aspiração 

profissional aparece como o principal aspecto levantado. 

Haja vista o fato de ferramentas ou estratégias para o conhecimento ou 

organização da aspiração profissional e a eliminação de crenças limitantes terem 

sido indicadas como pontos mais relevantes e ao mesmo passo deficitários, 

acredita-se que essas questões representem pontos significativos e que devam 

requerer mais aprofundamento, denotando, justamente, parte dos principais 

interesses do público-alvo. 

Para clarificar a questão, foi pedido que os participantes apontassem os 

motivos que consideravam relevantes na deficiência de transmissão de algum item 
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de conteúdo. O total dos respondentes indicou dificuldade de armazenamento das 

informações e conhecimentos transmitidos: 

 

Gráfico 7 - Identificação de ponto deficiente 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O retorno prenuncia a potencialidade das tecnologias da informação e 

comunicação aplicadas ao projeto. E essa questão pode ser melhor vislumbrada a 

partir da pergunta seguinte, à qual os participantes se submeteram: Na sua opinião, 

como avaliaria o estabelecimento de um ambiente virtual (site) específico para o 

FADISMA Futuro, com entrada restrita aos participantes e o benefício de módulos, 

orientações e dicas na internet, promovendo a possibilidade de participação sem 

necessariamente o encontro presencial? 

Como é possível visualizar no gráfico abaixo, 75% dos participantes avaliaram 

como positiva a alternativa: 
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Gráfico 8 - Avaliação quanto à implantação de ambiente virtual 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os participantes, após o retorno dessa questão, foram sensibilizados a indicar 

ferramentas que necessitariam e/ou gostariam de usufruir no caso da implantação 

de um ambiente virtual para a iniciativa.  

 

Gráfico 9 - Ferramentas interessantes e sua relevância 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Corroborando a perspectiva de sanar a dificuldade de armazenamento de 

informações e conhecimento, os instrumentos elencados e com maior prioridade 

foram videoaula de cada módulo de trabalho, mecanismo de feedback das 

atividades, espaço para matérias, dicas e recomendações. 

Os 25% que indicaram enquanto negativa a ampliação do projeto sob a 

implantação de um ambiente virtual de trabalho, apontaram a preocupação com a 
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desumanização da relação presente no projeto, ponto-chave expresso no referencial 

deste diante da atual conjuntura da convergência das mídias: 

 

Com a atual realidade, já somos tão “virtuais” que temo que o contato 
pessoal seja deixado de lado. O que mais me encantou no projeto foi o meu 
momento de atenção, a possibilidade, pela primeira vez, personalizada para 
atender minhas dúvidas e direcionamentos. Ao meu ver, com a substituição 
de um encontro, seja via Skype, FaceTime, ou algo que possa realizar a 
troca de informação só teria valia se permanecesse a mesma coordenação 
e o mesmo tratamento. É em função do trabalho focal que sinto 
credibilidade e confiança. (RESPONDENTE) 

 

Ao todo, assim, 15 questões traduziram o posicionamento dos envolvidos, 

servindo de base para o atendimento de um dos objetivos específicos do presente 

estudo:  

• Melhor (re)conhecer a opinião do grupo voluntário de discentes e egressos, 

como forma de obtenção de feedback acerca das melhores práticas. A 

expectativa quanto do tracejo do referido objetivo, na verdade, foi um maior 

aprofundamento na interpretação dos dados, promovendo maior conexão 

com o referencial teórico e, acredita-se, alcançou-se essa intenção. 

 

A seguir, apresenta-se um novo olhar em torno da experiência extraclasse, 

lançando mão do conceito e contexto de design instrucional, bem como do 

(re)conhecimento do papel do trabalho de coaching no apoio e fomento da educação 

para o mercado, articulando escolha e implantação de Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem específico e correspondente com as, então, identificadas relações, 

expectativas e visão dos atores compartes. 

Atende-se, assim e a seguir, o aporte e, por conseguinte, produto e estrutura 

para a almejada ampliação e melhoria do formato de trabalho. Vejamos. 
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4. DO DESIGN INSTRUCIONAL À PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO 
 

Com vistas no já referido novo olhar em torno da explicitada experiência 

extraclasse de coaching universitário, abalizada na educação para o mercado, 

depois de conhecer a visão dos envolvidos na edição piloto do FADISMA Futuro, era 

chegada a hora de tratar do seu redesenho, aquele que representaria a sua 

ampliação a partir da convergência de tecnologias da informação e comunicação. 

O primeiro passo, para tanto, foi a socialização dos resultados da 

experiência27 e intenções à Faculdade e, com isso, constatações e gargalos 

apareceram. No que concerne às constatações, um potencial trabalho com um 

sistema de gerenciamento de conteúdo chamado WordPress poderia atender as 

expectativas.  

De acordo com as informações disponibilizadas pela gerência de projetos da 

Faculdade, tratava-se do atual recurso utilizado na IES, na administração e 

construção de sites, portais e cursos, de um modo geral.  

E, justamente por isso, já se destacavam os principais benefícios. Fato é que, 

entre as potencialidades, figuravam algumas questões, fundamentalmente, na 

orientação em torno da inovação, criatividade e, sobretudo, sustentabilidade da 

iniciativa:  

 

• Popularidade: foi indicado à autora que, internamente, se tratava de um dos 

sistemas mais procurados e acessíveis; 

• Gratuidade: ponto crucial nos quesitos manutenção e permanência da 

proposta;  

• Open Source: possui código aberto, o que significa que qualquer pessoa com 

conhecimento poderia ter acesso ao código fonte do software, ponto 

importante também no quesito futuro da iniciativa, independentemente da 

autora da proposta; 

• Interface: segundo a gerência, os setores que trabalham, direta ou 

indiretamente, com projetos institucionais, que demandam desenvolvimento, 

apontavam que o sistema levantado apresenta um bom conceito de páginas e 

                                            

27 Essa socialização, dada a já referenciada observação participante da autora do estudo, se deu a 
partir de diálogos e reuniões no cotidiano de trabalho. 
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fluidez. A gerência de projetos institucionais indicava, inclusive, que, embora 

a curva de aprendizagem, em experiências anteriores, tenha que ser alta nas 

primeiras etapas de adaptação e trabalho, a tendência é que se tenha um 

bom desempenho e intimidade com os recursos ao longo do uso; 

• Plugins: ao que tudo indicava seria uma potencialidade importante em função 

da possibilidade de inserção de formulários de contato, redes sociais, controle 

de spam, catálogo de produtos, slideshows etc.  

 

A experiência da autora frente à Coordenação de Comunicação da Instituição, 

contudo, também já prenunciava outros pontos, os negativos, dados como gargalos: 

 

• Segurança: existia e ainda existe uma preocupação do setor de tecnologia da 

informação em torno de hackers e spammers28. A gestão do segmento 

alegava que, por ser popular, essa é das ameaças a ser considerada. 

• Atualização: também, em diálogo inicial sobre o desenvolvimento de uma 

proposta que comportasse a potencial ampliação da iniciativa, falou-se sobre 

a também potencial dificuldade em prol da atualização. Os segmentos 

técnicos da instituição apontavam uma perspectiva de que se o site do projeto 

demandasse muitos recursos, a atualização do sistema poderia requerer uma 

rotina regular/periódica no trabalho. E, o atual escopo de pessoal e recursos 

não comportaria uma nova iniciativa. 

 

Mas, ainda assim, reafirmou-se a perspectiva da autora de prover uma 

ferramenta e metodologia que atendesse a questão em voga, e que ainda pudesse 

tangibilizar a ampliação da iniciativa experimental aqui exposta no quesito alcance, 

acolhendo um maior número de discentes e/ou egressos, dados os recursos 

advindos da tecnologia. 

Isso sob a intenção e, prioritariamente, de corresponder in loco à contínua 

demanda pela inovação na organização educacional pano de fundo do presente 

                                            

28 Hackers são pessoas que elaboram e modificam softwares e hardwares de computadores, 
desenvolvendo funcionalidades novas ou adaptando as antigas. Os spammers, por sua vez, são 
pessoas que praticam o SPAM. Isso significa que elas enviam diversos e-mails ou qualquer outro tipo 
de mensagem para várias pessoas, sem autorização das mesmas. 



98 

estudo. E, como não poderia deixar de ser, promover o desenvolvimento de uma 

cultura coaching num escopo de educação efetivamente contemporânea. 

Com iniciativa e intuitos validados, porém ciente das dificuldades operacionais 

institucionais, a autora do presente trabalho reavaliou a origem do desenvolvimento 

do arquétipo com vistas na viabilidade da ampliação da proposta. 

Haja vista Coordenação de Comunicação e Gerência de Projetos, aqui 

referenciadas, ainda que enquadradas no escopo hierárquico e de organograma 

institucional da FADISMA, serem mantidas por outra pessoa jurídica, parceira 

estratégica da Instituição, a empresa Dois Atitude Corporativa, lançou-se mão de 

uma oportunidade de mútua cooperação. 

No período de qualificação do presente estudo (dezembro de 2016), numa 

ação conjunta entre a UFSM e APLs Metal Centro e Centro Software29, a Dois 

Atitude Corporativa, membro do Centro Software, conseguiu incluir o estudo "Da 

prática à reflexão: O (Re)conhecimento dos limites e potencialidades da 

convergência das TICs aplicadas ao coaching universitário" como demanda 

tecnológica, sob apoio e supervisão do professor Doutor André Zanki Cordenonsi, 

orientador deste, pelo Edital N.01/2016 - UFSM - APL Metal Centro - APL Centro 

Software, vide apêndices do presente trabalho. 

O referido edital oportunizou, via Agência de Inovação e Transferência de 

Tecnologia (Agittec30) da UFSM, duas vagas de estágio para estudantes da 

Universidade, um na seara de Comunicação e outro na seara de Sistemas de 

                                            

29 Santa Maria conta com três Arranjos Produtivos Locais (APLs), reconhecidos pelo Governo do 

Estado: APL de Tecnologia da Informação (CentroSoftware); APL de Metal-Mecânica (MetalCentro) e 
APL de Defesa. Esses APLs fortalecem esses segmentos em âmbitos regional, nacional e 
internacional. No estado, Santa Maria é 3ª cidade com mais APLs, ficando atrás de Caxias e Porto 
Alegre, ambos com 4. Um APL é uma articulação estratégica entre empresas de um mesmo 
segmento, visando manter vínculos de cooperação. As empresas participam da mesma cadeia 
produtiva, utilizam insumos comuns, necessitam de tecnologias semelhantes e informações sobre os 
mesmos mercados. Essas informações são da Prefeitura Municipal de Santa Maria. 

30 Entre os órgãos executivos da UFSM está a Agittec. Em 2001, a UFSM estabeleceu o Núcleo de 
Propriedade Intelectual ligado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa com o intuito de proteger 
o conhecimento gerado pela comunidade universitária. No ano de 2005, com a reorientação da 
missão, dos objetivos e das finalidades, o núcleo passou a ser chamado de Núcleo de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (NIT). No início de 2015, foi aprovada, através da resolução nº 
001/2015, a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC) com a 
finalidade de integrar a gestão da propriedade intelectual, protegendo o conhecimento gerado pela 
comunidade universitária; do empreendedorismo, ampliando e intensificando as iniciativas 
institucionais que disseminem essa cultura; e da transferência de tecnologia na UFSM, buscando 
fortalecê-la com foco nas relações entre universidade e empresas.  
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Informação. O estudo, enquadrado como demanda tecnológica aceita, ganhou, a 

partir daí algumas possibilidades de legitimação do vínculo entre a Academia e 

Mercado. Mas, sobretudo, em sendo fruto de um Mestrado Profissional, tornou-se 

efetivamente um produto potencial e com a vantagem de envolver diversos 

protagonistas em torno de uma equação prática de aprendizado:  

 

• A artífice do presente trabalho, na condição de idealizadora do produto e 

autora do estudo; 

• A UFSM, não unicamente pela referência institucional de traz de todo escopo 

deste. Mas, também, pelo potencial de troca de experiências e oportunidade 

de vivência prática discente de estudantes de graduação diante de uma 

demanda tecnológica, os interconectando com a vivência de uma pós-

graduanda e perante o ambiente corporativo; 

• A Dois Atitude Corporativa, como membro de APL, e como meio campo entre 

demanda/necessidade e execução e; 

• A FADISMA, como ambiente de aplicação. 

 

O principal gargalo a ser atendido pelo referido edital era, em especial, a vaga 

de estágio na seara de Sistemas de Informação. A Dois Atitude Corporativa ganharia 

em velocidade no trabalho de desenvolvimento do Ambiente Virtual a comportar o 

trabalho de Coaching, atendendo a IES cliente da mesma e pano de fundo do 

presente estudo, a FADISMA. 

Contudo, foi preenchida apenas a vaga de Comunicação para o estágio que, 

sob supervisão da autora do estudo, formada em Comunicação Social – Habilitação 

Relações Públicas, passaria a contribuir no processo de identidade e imagem do 

produto em questão. 

Diante dessa situação, o gargalo de desenvolvimento manteve-se no “status” 

de dificuldade e/ou limite em função de dois fatores: a ampliação do FADISMA 

Futuro, para a IES pano de fundo, tratava-se de um projeto voluntário e/ou validado 

sob a condição de sustentabilidade plena e; para a Dois Atitude Corporativa uma 

demanda não inclusa em seu contrato de prestadora de serviços na Coordenação 

de Comunicação e Gerência de Projetos institucional. 

Contudo, ambas organizações viam na iniciativa uma oportunidade legítima 

de consolidação da proposta como ação de captação e retenção discente, interesse 
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comum no ofício das duas e, por conseguinte, bem como de valor agregado ao 

egresso. 

E, diante desse contexto de aparente oportunidade, a Dois Atitude 

Corporativa optou por, voluntariamente, abraçar a demanda de desenvolvimento, 

sob orientação, naturalmente, da própria Coordenação de Comunicação, autora do 

estudo, contudo com a possibilidade de replicação e/ou aplicação em outras 

instâncias e/ou organizações educacionais, privadas ou públicas, conferindo ao 

produto em questão um potencial de multiplicação e, por conseguinte, favorecendo 

outros possíveis contextos e ambientes de reflexão e trabalho futuramente. 

A seguir, para clarificar todo esse processo, a partir da perspectiva do design 

instrucional, apresentar-se-á contexto e conceito do mesmo em conjunto à 

remodelação das agendas de trabalho do coaching universitário, seu papel e, enfim, 

a descrição da engenharia pedagógica e tecnológica envolvida. Vejamos. 

 

4.1. O OLHAR EXTRACLASSE A PARTIR DA PERSPECTIVA DO DESIGN 

INSTRUCIONAL 

 

Maluf (2015), ao discorrer sobre carreira, fala que são inúmeras as pessoas 

que perdem seus, conforme ele descreve, desejados e suados empregos, por 

fatores que, pelo menos em tese, seriam evitáveis e fora do contexto de postura 

técnica e profissional. 

O que o autor quer dizer com isso é que a questão vai muito além do 

currículo. E, se é assim, essa prerrogativa não teria que ser das primeiras a 

considerar para arquitetar a ampliação de uma proposta que trabalha, justamente, 

com competências e habilidades de um futuro profissional? Crê-se que sim.  

Dessa forma, e retomando um dos pontos mais importantes na análise dos 

resultados em torno da edição experimental do FADISMA Futuro - que quando do 

pedido para que os participantes apontassem os motivos que consideravam 

relevantes na deficiência de transmissão de algum conteúdo, 100% representou a 

dificuldade de armazenamento das informações e conhecimentos transmitidos –

ficou-se diante de uma necessidade: recurso de tecnologia na “educação”. Mas, 

também, valendo-se do fato de que não se trata de apenas currículo, de uma 

prioridade: (re)construção de conhecimento e impacto pessoalizado. 
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Nesse sentido, se (re)conhece experiência extraclasse vivenciada e se 

adaptam conceitos e fundamentos do design instrucional para a realidade 

específica.  Se, afinal, entre os intuitos está a ampliação da iniciativa, no quesito 

número de discentes e egressos atendidos, e se vê no on-line o caminho para tanto, 

invariavelmente, também, estamos falando de educação a distância (EAD) e, 

principalmente, de formas dinâmicas e interativas para disponibilização daquelas 

agendas de trabalho. 

Uma preocupação aqui seria a (des)humanização das relações, haja vista a 

peculiaridade da proposta de trabalho de coaching. Contudo, lançando mão de Tori 

(2017) se encontrou uma visão que, além de atual, muito corresponde à percepção 

da autora do presente.  

O estudioso coloca que “historicamente, a EAD foi tratada como uma 

modalidade diferente da educação”. Isso significa dizer que ela foi dada enquanto 

oposição de uma dita educação convencional ou presencial. 

Ocorre, contudo, que a separação da educação, conforme o autor, em 

modalidades distintas, não contribui, pelo menos não necessariamente, para o seu 

avanço.  

A obra em que o autor discorre sobre já traz no título uma definição que se 

considerou importante na iniciativa de coaching: Educação sem distância. Se faz 

parte de tal o fornecimento de visão e/ou iniciativa ao jovem para lidar com o atual 

formato de trabalho, nada mais interessante do que acatar uma potencial vantagem 

de um novo formato para o FADISMA Futuro, a partir de uma então modalidade de 

EAD: 

Uma das vantagens de quem estuda on-line á já estar se aculturando para 
os  ambientes de trabalho da atualidade, cada vez mais virtualizados e 
com  demandas de habilidades similares às exigidas de quem aprende a 
distância. (TORI, 2017, p.32) 

 
Fato é que a iniciativa de coaching universitário infere que os jovens desejam 

conversar. Eles querem apresentar, compartilhar ou conhecer novas informações, 

mas carecem de uma visão e análise crítica para que tenham maior influência sobre 

seu próprio planejamento pessoal e perante a sociedade.  

E isso passa, no caso e no cenário on-line por, justamente, uma 

desconstrução de distância para que, então, se projete uma mecânica de trabalho 

eficaz. 
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Filatro (2008) define design instrucional, nesse contexto, como “ação 

intencional e sistemática de ensino”. A autora coloca que essa ação, que parece ser 

a que se carece para cumprir o intuito do presente estudo, envolve, entre outras 

questões, planejamento, desenvolvimento, aplicação de métodos, técnicas e 

atividades. E, ainda, afirma que a compreensão desse processo pode se dar a partir 

do entendimento, primeiro do design enquanto “resultado de um processo ou 

atividade (um produto), em termos de forma e funcionalidade”.  

Filatro explica que aí entram “propósitos e intenções claramente definidos”, 

mais um ponto no qual se encontrou compatibilidade com o presente já que, 

claramente - espera-se - propõem-se contribuir para o campo de pesquisa na seara 

de Tecnologias Educacionais em Rede, legitimando o papel multidisciplinar de ações 

orientadas ao desenvolvimento e gestão do conhecimento.  

Segundo, diz a autora, no que concerne à instrução, que se trata da “atividade 

de ensino que se utiliza da comunicação para facilitar a aprendizagem”, outro ponto 

que igualmente converge para a experiência de coaching em questão, já que esse 

tem na comunicação um importante alicerce. A pesquisadora, inclusive, mais tarde, 

diz que: 

... a emergência de modalidades de ensino não presenciais e mediadas 
pela tecnologia justifica-se como forma de equacionar a diferença entre o 
número restrito de vagas da rede de ensino e a necessidade de incluir 
socialmente maior parcela da população...(FILATRO, 2010, p.25)   

 

Fato é que se pensarmos na concepção de design instrucional, primeiramente 

destacada, conforme a visão de Filatro, temos, aí, a possibilidade de pontuar o 

planejamento das agendas de trabalho do FADISMA Futuro e seus propósitos, os 

sistematizando.  

E, ainda, se lançarmos mão do comentário da autora, na sequência 

elucidado, e o adaptarmos ao intuito deste (ampliação da iniciativa experimental 

presencial), se visualiza nas novas demandas do mundo, a integração da 

comunicação e da informação e, mais do que abarcar o atendimento de um número 

maior de alunos e egressos, se percebe um novo contexto: 

 

embora certas iniciativas nada mais façam do que confirmar modelos e 
práticas tradicionais, dando-lhes uma  nova roupagem, a incorporação das 
tecnologias de informação e comunicação ao cenário educacional também 
está possibilitando a reavaliação dos modos de pensar e praticar a 
educação (FILATRO, 2010, p.29) 
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Barone In Alves, Borba, Wolffenbuttel & Damim (2016) destaca, também 

nessa linha de pensamento, que estamos vivendo mudanças extremamente 

significativas e que isso perpassa os níveis sociais e econômicos e até políticos. O 

autor coloca que se fala aqui de comunicação, difusão de cultura, interações, mas, 

sobretudo, de vida.  

A questão, para ele, é que, e de fato, isso não é novidade. As mudanças 

profundas e constantes nos são, hoje, lugar comum. Mas um dos pontos que ele 

enfatiza, e que muito aqui interessa, é que os atores envolvidos no atual processo 

educacional, e provavelmente no de troca de experiências, seja de qual nível forem, 

têm evidenciado insatisfação. 

E é aqui que se infere se essa insatisfação não teria relação com aquele 

descompasso ao qual nos referimos no início do presente estudo: diante do 

pressuposto de que a expectativa de discentes do Ensino Superior é de que as 

universidades/faculdades os preparem para compreender a sua época e 

desenvolver soluções para a descoberta, aperfeiçoamento e/ou potencialização de 

suas competências e habilidades, mirando num mercado exigente e sedento por 

perfis multifacetados, acredita-se que as instituições de educação do século XXI 

possam estar em descompasso com a resposta a essa expectativa, dentro desse 

contexto de interação. 

Na contramão de tal e, buscando, justamente, o compasso entre os 

protagonistas do processo e seus interesses, se retoma Filatro (2008), que 

discorrendo sobre o já citado design instrucional o significou mais uma vez como o 

“conjunto de atividades para identificar uma necessidade de aprendizagem e 

projetar, desenvolver e avaliar a solução para tal necessidade”. 

A autora diz que aquele dito processo sistemático deve responder três 

questões:  

 

1. Para onde vamos? 

2. Como podemos atingir os resultados desejados? 

3. Como sabemos se atingimos os objetivos com o modelo proposto? 

 

A primeira questão refere-se aos objetivos de aprendizagem; a segunda, 

entre outros quesitos, às estratégias comunicacionais e recursos didáticos. A 

terceira questão diz respeito às avaliações. 
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Todo esse escopo de indagações denota um processo que, também segundo 

Filatro (2008), tem o intuito de identificar um problema, desenhar, desenvolver, 

implementar e avaliar uma solução para ele. 

Essas fases, a autora conta, representam uma divisão conhecida por um 

modelo chamado de ADDIE que significa, justamente, a abreviatura, em inglês, para 

análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. 

 

Figura 5 - Fases do processo de design instrucional 

    

Fonte: Filatro (2008) 

 

A análise, acredita-se, aqui, de modo geral -  já que não se tem a pretensão 

de esgotar o tema, mas sim lançar mão de conceitos, os entrelaçar e os adaptar 

para uma melhor prática - foi representada por toda reflexão em torno da edição 

experimental da iniciativa de coaching, que já mostramos e, em linhas gerais, nos 

disse que: 

 

• O público-alvo transita, prioritariamente, na faixa de 25 a 30 anos; de 21 a 25 

anos e; de 18 a 21 anos; 

• A necessidade de planejamento pessoal e profissional é a motivação mais 

significativa para busca da participação de um processo de coaching. E, 

nesse contexto, também figuraram como questões relevantes o desejo de 

autoconhecimento, a insegurança em relação ao período pós-formatura e a 

orientação para conduta acadêmica compatível à aspiração profissional; 

• A edição experimental e presencial, além da limitação de número de 

participantes, apresentou como entrave o armazenamento dos conteúdos 

trabalhados, prenunciando a potencialidade das tecnologias da informação e 
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comunicação aplicadas à iniciativa, primeiro como alternativa de expansão e, 

segundo, como oportunidade de gestão da informação e do conhecimento. 

 

Nessa linha, ainda dentro da vertente de análise, percebeu-se a necessidade 

de adequação. E isso se deu, num primeiro momento com uma nova nomenclatura 

que, atendesse, de certa forma, a primeira questão que Filatro expôs: Para onde 

vamos? Vamos focar nas necessidades do nosso aluno ou recém-formado e 

contribuir com a construção da identidade e imagem profissional dos mesmos 

através do levantamento de expectativas, do conhecimento, organização e ênfase 

nas habilidades pessoais e da eliminação de crenças limitantes. 

Assim, antes de futuro, estamos falando de foco. Antes de FADISMA, 

estamos falando da pessoa que a escolheu como IES para certificação. E, 

entendeu-se como primeira motivação a transmitir ou lição a reforçar a seguinte 

expressão de “ordem”: focalizar. E, a partir daí, renovou-se o nome e, portanto, a 

identidade, com a nomenclatura de “Focalize”.  

Essa escolha deu-se a partir da agregação de dois sentidos: as 

características da foca (animal) e o substantivo foco, acima citado na variação de 

expressão de ordem e/ou motivação. O primeiro refere-se ao mamífero adaptado à 

vida marinha; as focas não têm habilidades em terra firme, sendo presas fáceis, mas 

são excelentes nadadoras. A metáfora está na concepção de que quando um 

acadêmico não está situado no melhor das suas capacidades, então desorientado, 

ele se torna vulnerável acadêmica e profissionalmente e quase propenso a 

desperdiçar tempo.  

Enquanto isso, ao definir os seus objetivos e percorrer o caminho necessário 

(considerando o segundo sentido – ato de focar-se, concentrar-se), ele desprende o 

melhor de si em busca dos resultados almejados – sejam eles peixes, no caso da 

foca, ou o emprego dos sonhos, por exemplo, quando o assunto é o graduando. 

Como é possível conferir nas figuras abaixo, a transição da identidade visual 

levou em consideração elementos como modernização, descontração, percepção 

juvenil e descaracterização institucional, que era uma característica marcante na 

edição experimental. E, isso não por desconsiderar o ambiente de aplicação. Mas 

por, sobretudo, fixar a iniciativa como ação extracurricular, dotada de marca e, por 

conseguinte, identificação própria: 
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Figura 6 - Marca da iniciativa de coaching na edição experimental presencial 

 
Fonte: Heads Up Comunicação e Marketing31 

 
 
Figura 7 - Nova nomenclatura e remodelação da marca da iniciativa 

 
Fonte: Autora e Heads Up Comunicação e Marketing32 

 
Insta constar que a escolha da cor laranja para marcar a identidade visual se 

deu em função do seu significado atrelado à alegria, vitalidade, prosperidade e 

sucesso. Levando em conta orientação e aplicação de cores na comunicação visual, 

pelo olhar de Csillag (2014), partiu-se de escolhas mais conscientes, não 

dependentes exclusivamente da intuição. Mas, sim, pela sua condição de cor 

quente, resultado da mistura das cores primárias vermelho e amarelo e, 

                                            

31 Agência de publicidade da Faculdade de Direito de Santa Maria. 

32 Nome e slogan foram criados pela autora do presente estudo, com a colaboração da discente 
estagiária via Agittec. A tradução visual, a partir do briefing das mesmas,foi elaborada pela já referida 
agência de publicidade. 
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especialmente, pela sua associação à criatividade e crença de que seu uso desperte 

a mente e auxilie no processo de assimilação de novas ideias. 

A cor cinza, por sua vez, expressa no slogan, cumpre o papel de neutralidade, 

elegância e ausência de emoção, haja vista necessidade de planejar racionalmente, 

ainda que valendo-se do atendimento de necessidades, sonhos e desejos. 

Elaborada a nova roupagem para a iniciativa e, respondida, de modo geral, a 

primeira questão da tríade que, segundo Filatro (2008), determina o processo 

sistemático básico do design instrucional, partiu-se para as questões seguintes:  

 

• Como podemos atingir os resultados desejados? 

• Como sabemos se atingimos os objetivos com o modelo proposto? 

 

Sabendo que a segunda questão se refere, entre outros pontos, às 

estratégias comunicacionais, estabeleceu-se as seguintes etapas sugestivas para a 

ampliação da iniciativa de coaching universitário, no quesito comunicação: 

 

a) Lançamento da remodelagem no site institucional, portal acadêmico, site 

institucional e redes sociais virtuais: A estratégia é importante dada a 

audiência significativa que os canais de comunicação oficiais da faculdade 

têm. A comunidade acadêmica apresenta, como hábito regular, o acesso e o 

acompanhamento dos fatos e feitos institucionais. A atualização dos canais 

com as informações sobre a renovação da iniciativa, por conseguinte, é 

medida importante em prol da socialização efetiva da oportunidade. Um 

modelo de release em prol do atendimento dessa etapa é indicado no 

apêndice deste; 

 

b) Confecção e publicização de edital oficial de seleção: A iniciativa experimental 

e presencial, como foi possível verificar no relato da trajetória, não contou 

com um processo seletivo oficial, acometendo alteração de conduta, dinâmica 

e tomada de decisões conforme demanda. A ação, mais formalizada, além de 

conferir credibilidade e legitimidade à iniciativa, deve permitir, acredita-se uma 

maior organização. O modelo de edital, incluindo requisitos e critérios de 

seleção é exibido, também nos apêndices deste, como forma de melhor 

ilustrar a etapa sugerida. 
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A terceira questão elencada por Filatro (2008) como a última do processo 

básico e fundamental de design instrucional diz respeito às avaliações. Na 

sequência, abordar-se-á o potencial papel desse trabalho de coaching na 

modalidade EAD no apoio e fomento da educação para o mercado e, ainda, os 

principais pontos correlatos à engenharia pedagógica e tecnológica da concepção 

do ambiente virtual e, aí, será possível compreender como o fechamento desse ciclo 

é previsto. Vejamos.  

 

4.2. DO PAPEL DO COACHING NO APOIO E FOMENTO À EDUCAÇÃO PARA O 

MERCADO, A ENGENHARIA PEDAGÓGICA  

 

Alves, Borba, Wolffenbuttel & Damim (2016) citam Boss (2012) para discutir a 

ampliação do processo de inovação nos âmbitos educacionais. E eles trazem a 

questão com foco na formação de alunos empreendedores.  

A adaptação do autor no que concerne à competência de um aluno inovador, 

indica, em linhas gerais, que: 

 

• Um estudante que é orientado à ação será capaz de reconhecer problemas e 

identificar boas soluções; 

• Que é conectado será capaz de colaborar e de construir a partir da ideia dos 

outros, além de ter acesso aos recursos necessários; 

• Que aceita riscos, será capaz de sugerir e levar em conta soluções 

inovadoras não convencionais; 

• Que é focado no futuro, será capaz de antecipar as consequências e os 

benefícios de uma ação, além de reconhecer o potencial para ideias 

ganhadoras; 

• Que é capaz de superar obstáculos, será capaz de persistir, definir e aplicar 

estratégias para solução de problemas; 

• Que é capaz de ajudar no crescimento de boas ideias, será capaz de 

desenvolver um processo para que as pessoas apoiem suas ideias. 
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Esse panorama de condição e perspectiva apresenta o aluno como um 

verdadeiro parceiro no processo de desenvolvimento de competências, o que denota 

singularidade com o processo de coaching, que, também, numa relação de parceria 

entre coach e coachee, como vimos, impulsiona o último a refletir, chegar a 

conclusões, definir ações e, principalmente, agir em direção a seus objetivos, metas 

e desejos, características essas necessárias ao perfil elencado no panorama acima. 

Scremin (2002), nesse contexto, apontou que a qualificação é, entre os alvos, 

elemento principal para o primeiro o emprego. Segundo a autora, o profissional com 

mais conhecimento tem uma possibilidade maior para inovar. Mas é, justamente 

dentro desse aspecto, quando o assunto é educação para o mercado, que a 

competência, ao grau elencado no panorama acima citado, começa a ter significado 

ainda maior ou, ao menos, orientador na construção do currículo de um jovem. 

Pensando nisso, a iniciativa de coaching, na sua remodelação, levou em 

consideração uma ponderação dessa autora: a procura pela qualificação da 

competência inclui o decidir e agir em situações imprevistas e isso significa intuir, 

pressentir e arriscar com base na experiência anterior e no conhecimento. 

Acredita-se, prioritariamente, dada a observação participante da artífice do 

presente estudo no contexto em questão, na necessidade de abastecimento de 

informações focadas na construção do perfil dito enquanto competente. Acredita-se, 

fundamentalmente, na oportunidade da iniciativa enquanto subsídio para esse 

processo. 

E é nesse sentido que se lança mão de Garrido (2006). O pesquisador traz 

uma importante contribuição ao destacar que pessoas e organizações atravessam 

tempos caracterizados por incerteza, imprevisibilidade e turbulência. Tudo isso num 

contexto acelerado de mudanças, o que, entre outras razões, demanda das novas 

tecnologias, em função da globalização e da urgência/emergência da sociedade da 

informação e do conhecimento, efetivamente, uma aprendizagem também 

organizacional, a qual aqui nos ocupamos. É essa que para o estudioso vai garantir 

um diferencial competitivo e que, aqui, se deseja com a (re)engenharia do modelo 

proposto. 

Aliás, insta constar que, para o pesquisador, a engenharia pedagógica ganha 

sentido com Barros e Santos (2003). O pesquisador cita os autores para significar a 

mesma enquanto algo que pode ser compreendido como um processo de análise, 

concepção, realização e planejamento da difusão de sistemas de aprendizagem, 
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integrando os conceitos e métodos de um projeto científico pedagógico, suportado 

pelas engenharias de sistemas de informação e engenharia cognitiva, onde, 

acredita-se, podemos inferir o aparato tecnológico que sustentará o nosso 

redesenho. 

Quanto à engenharia pedagógica, persistem as agendas descritas no 

processo experimental e presencial, fazendo as vezes de unidades de trabalho. 

Todas, também, mantém os conteúdos e objetivos de aprendizagem e/ou troca de 

experiências anteriormente descritas, com algumas adaptações, para tornar as 

etapas mais atrativas desde o quesito título, e complementos, em função do tema 

planejamento ter aparecido como motivação importante para a busca do processo 

de coaching, o que acomete uma maior atenção a conceitos correlatos: 

 

4.2.1. Agenda 01 

• Título da unidade de trabalho: Identidade e imagem pessoal e profissional. 

• Temáticas abordadas: Definição e percepção de imagem e identidade; 

atributos exigidos pelo mercado multifacetado e; diferenciais competitivos. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, questionário individual para (re)conhecimento 

do perfil dos participantes e tarefa personalizada. 

 

4.2.2. Agenda 02 

• Título da unidade de trabalho: Planejamento estratégico pessoal e gestão de 

tempo. 

• Temáticas abordadas: Objetivos, metas e estratégias, fatores influenciadores, 

organização, prioridades e agenda, monitoramento e avaliação.  

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, exercício-prático e feedback. 

 

4.2.3. Agenda 03 

• Título da unidade de trabalho: Marketing pessoal, relacionamento e atitude. 

• Temáticas abordadas: Tipos de públicos de interesse; networking e; 

ferramentas de promoção pessoal. Revisão dos conceitos e da relação entre 

identidade, imagem e reputação e conexão com o planejamento estratégico 

pessoal. Importância desses fenômenos para o entendimento das relações 
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das pessoas e organizações com seus grupos de relacionamento internos e 

externos. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, exercício-prático e feedback. 

 

4.2.4. Agenda 04 

• Título da unidade de trabalho: Clima organizacional e centramento.  

• Temáticas abordadas: Qualidade do ambiente de estudo e/ou de estágio e 

trabalho e como esses devem ser de forma significativa para a 

potencialização do desempenho pessoal. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, auto-avaliação e feedback. 

 

4.2.5. Agenda 05 

• Título da unidade de trabalho: Campos de exposição. 

• Temáticas abordadas: Os desafios do atual contexto de recrutamento; a 

relação entre a estratégia e competitividade; mercados tradicionais e novos 

mercados; inovação, gestão do conhecimento e comunidades de práticas. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, desafio e feedback. 

 

4.2.6. Agenda 06 

• Título da unidade de trabalho: Sinergia e construção de equipes. 

• Temáticas abordadas: Relacionamento interpessoal; complementariedade de 

competências e; liderança. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, exercício prático, encontro presencial para 

troca de experiências e cartões e, feedback. 

 

4.2.7. Agenda 07 

• Título da unidade de trabalho: Ampliação do projeto profissional. 

• Temáticas abordadas: Orientações para esboço de um planejamento pessoal 

em prol da melhor visualização dos objetivos e passos necessários para seu 

real alcance. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, exercício-prático e feedback. 
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4.2.8. Agenda 08 

• Título da unidade de trabalho: Administração de conflitos. 

• Temáticas abordadas: Importância do diálogo e da comunicação não- violenta 

no âmbito do trabalho em equipe; e no quesito avaliação do planejamento, 

conferindo o conflito e compatibilidade de objetivos e estratégias. 

• Recursos Didáticos: Vídeo-aula, desafio e feedback. 

 

A evolução, como é possível perceber, se dá a partir da mecânica de trabalho 

e recursos didáticos. Quando da indagação aos participantes da primeira versão 

acerca de potenciais novas ferramentas e/ou funcionalidades, o vídeo-aula apareceu 

em 100% dos respondentes e, assim sendo, a remodelação passa pela agenda não-

presencial, mas pela disponibilidade do vídeo em torno de cada temática.  

As agendas devem ter no mínimo 30 minutos de duração em vídeo e no 

máximo uma hora. Todas elas são ministradas pela proponente, autora do presente 

estudo, exceto as indicadas com as numerações de quatro (04), cinco (05) e oito 

(08), que dados assuntos específicos não comportados pela formação da artífice 

demandam aliança com outros professores da Instituição, a saber, respectivamente, 

nas searas de: Administração, Psicologia e Direito, respectivamente. 

Essas conexões atendem a perspectiva de interdisciplinaridade, latente na 

iniciativa, e representam interesse e alinhamento voluntário para ampliação de 

equipe. 

Além dos vídeo-aulas, de inserção já justificada e compatível à análise e 

discussão dos resultados do presente estudo, percebe-se a presença de 

instrumentos ditos como, por exemplo, questionário individual, exercício prático, 

encontro de troca de experiências e cartões (no caso, de visitas), desafio e 

feedback. 

Esses recursos representam, respectivamente: diagnóstico do participante 

para o devido atendimento de suas necessidades; o fomento à reflexão e prática em 

torno do aprendizado; o incentivo a uma reunião presencial com os participantes 

para exposição, se houver interesse, de anseios e trocas de conhecimentos e 

oportunidades; estímulo à postura diferenciada da de rotina em situação específica 

e; retorno/avaliação das atividades. 
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Com essa adaptação e “conversão” da iniciativa experimental para digital, o 

formato atende os pontos levantados pelos resultados da pesquisa e, por 

conseguinte, atende aos gargalos elencados. 

Contudo, levadas em conta todas as digressões aqui tecidas faz-se 

necessário outras possibilidades para o potencial usuário do ambiente virtual -  crê-

se não especificamente de ensino e aprendizagem, mas de acesso à informação e 

troca de experiências - que serão descritas a seguir. 

 

4.3. DA ENGENHARIA DE COMPETÊCIAS, A TECNOLOGIA ELEITA 

 

Com todo o discorrido até aqui, notamos que estamos tratando, 

invariavelmente, de evolução. A base para entender o coaching enquanto 

instrumento viável - e necessário - ao processo de educação superior nos permite 

perceber uma constante quebra de paradigmas.  

Nós passamos por um centro onde a formação profissional, e somente ela, 

era o cerne de nossas ações, reflexões e atuação. Com o passar do tempo, a dita 

evolução impactou a então pedagogia por objetivos. 

E, foi possível notar que o que chamamos de engenharia pedagógica, tal e 

qual como mostramos, reside na justificativa de facilitar a obtenção de 

conhecimentos de quem participa de uma ação de formação.  

Ocorre que a tal evolução trouxe um novo olhar para a própria. Ao 

repararmos, primeiramente, a necessidade de uma iniciativa extracurricular, novas 

dinâmicas nos processos de aprendizagem e o desenvolvimento de métodos 

pedagógicos mais indutivos, nós nos percebemos além da técnica. Isso, imbuídos 

de uma, então, engenharia da formação, já que o intuito do escopo de trabalho 

também passa por uma compreensão mais ampla de papel e lugar discente. 

Se essa linha de evolução marca a trajetória histórica da educação, também 

remete ao progresso gradual da iniciativa em tela, haja vista a transição de pura e 

unicamente ofertar mais um diferencial para, efetivamente, contribuir com o 

crescimento pessoal e profissional dos estudantes e recém-formados. 

Esta nova abordagem parte de uma realidade e/ou princípio de que o mais 

importante para o coach e coachee, nesse contexto, passa a ser a verificação 

permanente das necessidades de competências e a criação de modelos que 
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permitam dar resposta a essas necessidades. E isso significa não somente dar 

sentido ao ato pedagógico de ministrar e cumprir a unidade de trabalho, mas de 

promover uma experiência. 

E, no caso em questão, o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) 

tem papel preponderante nesse sentido. Sobre isso, Costa (2015) destacou que 

caracteriza-se AVEA, também, segundo a autora conhecido como Learning 

Management System (LMS) ou ainda somente como Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), “software educacionais que auxiliam o processo de ensino e 

aprendizagem”. 

A pesquisadora revela que em função de características como sua 

flexibilidade a hipermídias digitais e à tecnologia web, trata-se de “um sistema 

educacional atualmente muito explorado”. Ela traz, inclusive, Carvalho Neto (2009) 

para referendar sua percepção. Esse, por sua vez, coloca que os ditos sites 

educacionais favorecem os “serviços” ofertados pelas Instituições e, sobretudo, 

fortalecem a imagem institucional. 

Essa análise, compatível ao objetivo comunicacional de captação e retenção 

discente, diz muito: “O usuário enxerga a instituição no ambiente, uma vez que este 

é a representação virtual de um mundo real” (CARVALHO NETO, 2009, p. 17). 

E foi a partir desse pressuposto ao escolher um AVEA - que, lançando mão 

de uma “licença poética”, se é que é possível aqui fazê-lo, chamamos de Ambiente 

Virtual de Troca de Experiências - com base no apurado científico e dados da 

pesquisa dirigida, que se buscou oportunizar mais do que uma tecnologia adequada, 

mas identificação e possibilidade de crescimento em fluência a partir da já citada 

experienciação.  

Para tanto, “antecede” o Ambiente de Troca de Experiências, um sítio 

eletrônico específico do, agora, Focalize. Isso porque sensibilizar para o foco requer 

atrativos e arquitetou-se, assim, um produto para a promoção e legitimidade da 

própria iniciativa, aberto, contemplando, especificamente, o então Ambiente de 

Troca de Experiências, aí sim, restrito à comunidade membro do processo de 

coaching universitário.  

O foco, acredita-se, se dá através de percursos que abarcam e alternam 

situações diversas. E, é justamente isso que se pretendeu traçar no site do Focalize: 

atividades de formação, de trabalho, exercício de funções e atividades não só 
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acadêmicas, mas que contribuam para a ampliação da visão e da formação de perfil 

multifacetado, tal e qual o mercado demanda e/ou exige. 

Site e ambiente de troca de conhecimentos e experiências foram pensados a 

partir da já citada fluência, também relacionada, atualmente, com algo que se define 

usabilidade do software, potencializada pela sua ergonomia que, em linhas gerais, 

nada mais é do que a capacidade de responder de modo eficiente e eficaz às 

expectativas e necessidades dos usuários, no caso alunos e egressos.  Isso tudo 

com a intenção de oportunizar uma navegação confortável e intuitiva. Para ambos 

espaços virtuais, ainda, optou-se por um “theme” específico e proprietário, no 

primeiro lançando mão do WordPress e, no segundo, do Moodle33. 

Sobre o primeiro, já referenciado enquanto aplicativo de sistema de 

gerenciamento de conteúdo para web, escrito em PHP com banco de dados MySQL, 

voltado principalmente para a criação de sites e blogs via web, já se tinha 

perspectiva de uso, dados benefícios serem superiores aos gargalos. O segundo foi 

incluso ao processo de confecção do produto do presente estudo em função das 

necessidades expressas no estudo de caso.   

E, de fato, se visualiza, aí, uma verdadeira passagem de engenharia da 

formação para a engenharia das competências, fomentando-se uma mudança de 

paradigma conceitual, a partir do momento em que se arquiteta espaços virtuais em 

função de um contexto favorável à realização de percursos individualizados.  

 

4.3.1. Site, sessões e motivações 

 

Fava (2014) disse que “poucos de nós, educadores, sabemos realmente 

como viver e ensinar nessa época de convergência, de inteligência coletiva, de 

cultura participativa, de educação 3.0”. O autor acredita que, nas suas palavras, os 

                                            

33 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: literalmente pode ser entendido como um 
ambiente de aprendizagem dinâmico, com objetos orientados, e pode ser traduzido por Sistema de 
Gerenciamento de Aprendizagem (também pode ser chamado de Learning Management Systems 
(LMS)). O Moodle promove uma interação Social Constructivism (sócioconstrutivista), e foi idealizado 
pelo professor australiano, Martin Dougiamas, nos anos de 1990. Coerente com sua proposta, o 
próprio ambiente e seu desenvolvimento possuem este espírito de aprendizagem com a construção 
de ideias e conhecimentos em grupos, de forma colaborativa (RONCARELLI, 2007 apud 
DOUGIAMAS, 2005). 
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nativos digitais podem “mover mercados, transformar as indústrias, modificar a 

educação”.  

Mas, para tanto, crê-se, é preciso encantá-los, buscar novos paradigmas, 

arquétipos, modelos mentais e hábitos. Agora imaginemos como fazer um tanto 

disso na confecção de um site que, entre outras questões, sobretudo, abarcará o 

ambiente que, potencialmente, o jovem tem a possibilidade de apontar suas 

dificuldades e trabalhar nas mesmas. 

Nesse sentido, optou-se pelo já citado WordPress, como Sistema de 

Gerenciador de Conteúdo (do inglês Content Management System – CMS), 

especialmente pela facilidade de manuseio, possibilidade de personalização e, por 

conseguinte, também como já referendado anteriormente, pelo enquadramento 

open-source, ou seja, enquanto um sistema de código fonte aberto para alteração. 

Desta forma o WordPress pode ser customizado da maneira que a iniciativa de 

coaching requer.  

Foi utilizado o tema “Zerif Lite”, também de uso livre gratuito, sendo o mesmo 

customizado conforme a identidade visual do projeto, apresentando o conteúdo de 

forma mais harmônica e organizada. 

Como será possível observar nas figuras a seguir, que trazem os principais 

extratos dos espaços do sítio eletrônico, apresentando as sessões compatíveis às 

necessidades do público-alvo, priorizou-se, nesse sentido, o coachee, naturalmente 

dotado da capacidade de usar ferramentas digitais e de identificar um conteúdo 

digital de qualidade: 

 

a) Coaching Universitário: onde se apresenta a iniciativa de modo mais 

acessível, a partir de uma linguagem mais jovem e conectada aos anseios do 

potencial participante. 
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Figura 8 - Breve apresentação da iniciativa e intuito de trabalho conjunto 
 

 
Fonte: www.focalize.etc.br 
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b) Metodologia: onde, também no viés de acessibilidade de informação, são 

apresentados subsídios sobre o formato e mecânica de trabalho. 

 

Figura 9 - Extrato da apresentação dos recursos por meio dos quais o internauta 

conhece e troca experiências 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 

 

c) Condução: espaço onde se apresenta o currículo resumido da coach 

facilitadora e, também, onde se apresenta, de modo breve, as articulações e 

alianças que viabilizam a proposta. 

 

Figura 10 - Espaço onde visualmente são apresentadas as principais articulações 

 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 
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d) Como participar: Item que retrata as formas e possibilidade de conexão à 

iniciativa.  

 

Figura 11 - Sessão que identifica o processo para participação 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 

 

e) FocalBlog: Levando em conta o fato de que o estudo de caso apontou o 

interesse do coachee em ter acesso a matérias, fatos e feitos de interesse 

para o crescimento profissional, esse espaço tem esse intuito de atualização, 

informação e direcionamento de conteúdo de qualidade. 

f) Vagas: Na mesma linha do espaço anterior, essa sessão tem o intuito de 

informar e direcionar para oportunidades atuais e interessantes, seja de 

estágio e/ou emprego. 

g) Eventos: Sabendo que os eventos extraclasse representam importantes 

possibilidades de atualização, entretenimento e motivação, esse espaço 

apresenta como objetivo a integração desses elementos e, claro, assim como 

nas sessões anteriores, o direcionamento para oportunidades credíveis de 

complementariedade de competências. 
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h) Capacitação e Aperfeiçoamento: Esse espaço tem objetivo similar ao do 

anterior, mas foca em agendas sugeridas para obtenção de certificações 

extras e incremento de currículo, nos quesitos atualização, formação e 

aperfeiçoamento. 

i) Contato: A interação, como não poderia deixar de ser é uma necessidade. 

Assim, em prol do engajamento, é oportunizado o acesso para mais 

informações, detalhes, dúvidas etc. 

 

Figura 12 - Visualização de uma das categorias do FocalBlog 

 
Fonte: www.focalize.etc.br 

 

j) Comunidade de Aprendizagem: Esse é o espaço mais importante e restrito. 

Essa sessão direciona o internauta ao ambiente de troca de experiências, no 

caso, o Moddle, restrito aos, efetivamente, participantes do processo de 

coaching, formalmente integrados às oito agendas de trabalho. As sessões 

anteriores, assim, convergem para a sensibilização de adesão ao processo 

em si. 

 

http://www.focalize.etc.br/


 121 

 

k) Multiplicadores: Esse espaço restrito como o da Comunidade de 

Aprendizagem, (re)presenta o checklist para aplicação/replicação da 

iniciativa, indicando os caminhos para tanto. 

 

Figura 13 - Visualização do ambiente protegido para acesso ao checklist de 

condutas e tarefas para replicação 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 

 

Figura 14 - Após acesso via senha, apresentação do link do checklist 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 

 

http://www.focalize.etc.br/
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A visão abrangente do site, a partir da figura abaixo capturada, denota o olhar 

moderno e jovial que procurou-se privilegiar, garantindo conexão com o universo 

acadêmico e moderno. 

 

Figura 15 - Visão abrangente do sítio eletrônico desenvolvido para o Focalize 

 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 
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4.3.2. Ambiente e funcionalidades 

 

O Moodle foi implementado utilizando-se do mesmo escopo de tecnologia do 

site citado e ilustrado no tópico acima. E, assim, optou-se por hospedar o ambiente 

no endereço www.focalize.etc.br/ead.  

Insta constar que o servidor, que caracteriza o ambiente de sustentação 

tecnológica em prol do funcionamento das unidades de trabalho, apresenta-se 

enquanto Apache, em sua versão 3.12.42, rodando a versão 5.5 do PHP e MySQL 

5.5.43.  

Vale ressaltar que estas ferramentas são oriundas de serviços privados da 

empresa de hospedagem web KingHost, e custeada pela empresa Dois Atitude 

Corporativa. Figuraram como elementos influenciadores para a escolha os preços 

competitivos e a localização geográfica da sede da referida empresa de 

hospedagem, situada na cidade de Porto Alegre, capital gaúcha, onde fica, também, 

um de seus DataCenters. 

Depois do upload dos arquivos do Moodle, em sua versão atual (3.1), o passo 

seguinte foi a realização da instalação, com as primeiras configurações e 

parametrizações, para as quais, aqui, não cabe detalhamento dadas as 

peculiaridades técnicas.  

Importante evidenciar, contudo, que, conforme é possível conferir nas figuras 

a seguir, que retratam extratos do ambiente, no processo de 

instalação/parametrização do Moodle, levou-se em consideração o alinhamento 

visual do ambiente à iniciativa de coaching e, sobretudo, as temáticas de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.focalize.etc.br/ead
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Figura 16 - Apresentação breve do objetivo central do trabalho na comunidade de 

aprendizagem 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 

 

Dentro dessa expectativa, enquadrou-se o “theme” proprietário e específico, 

chamado “Lambda - Responsive Moodle Theme”.  

Acredita-se que esse arquétipo vá atender as prerrogativas indicadas no 

estudo de caso enquanto expectativas da evolução da iniciativa: Agendas de 

trabalho com inclusão de vídeo-aulas; flexibilidade para a interatividade; mecanismo 

para submissão de atividades e feedback das mesmas; armazenamento e gestão da 

informação e; acompanhamento, sobretudo. 
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Figura 17 - Captura da imagem de apresentação inicial da imersão e da agenda de 

identidade e imagem pessoal e profissional 

 
Fonte: www.focalize.etc.br 

 

Figura 18 - Exemplo de apresentação inicial de agenda dentro do ambiente virtual de 

ensino e troca de experiências 

 
Fonte: www.focalize.etc.br 
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Figura 19 - Visão global do ambiente virtual de ensino e troca de experiências 

 

 

 

Fonte: www.focalize.etc.br 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente dissertação assumiu como compromisso atender a indagação 

“quais os limites e potencialidades das Tecnologias da Informação e Comunicação 

na ampliação de um projeto extracurricular de Coaching Universitário, no âmbito de 

faculdade privada, localizada no centro do estado do RS?” 

Recapitulando a primeira figura apresentada neste, que retrata o mapa 

conceitual do estudo, é possível visualizar pretensão e confrontar com a realização. 

 

Figura 1 - Mapa conceitual do estudo 

 

Fonte: A autora. 

 

Conforme as conexões expostas na imagem, é possível relembrar e confirmar 

a fase de compreensão. Assim como o previsto, partiu-se de um cenário atual de 

convergência midiática em âmbito educacional e se (re)conheceu, efetivamente, 

oportunidades e demandas nas relações aluno x professor e aluno x instituição de 

ensino superior.  
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Nesse contexto, detectou-se que, invariavelmente, espera-se uma dinâmica 

literalmente harmoniosa, em compasso, no que tange à expectativa discente e 

resposta institucional diante das mais variadas necessidades, sobretudo, no que 

concerne a compreensão e preparo para o enfrentamento de um mercado de 

exigências diversas e não, mera e/ou necessariamente, técnicas e laborais. 

E foi nesse momento que se enxergou o contexto de competências e 

habilidades a partir de uma experiência prático-reflexiva de um relativamente novo 

método, o coaching universitário, esse no qual se investiu esforços para 

(re)conhecer as ditas limitações e potencialidades numa conversão virtual, em favor 

da sua ampliação. 

Essa etapa, enquadrada numa fase de qualificação, de fato, como 

prenunciava o mapa conceitual, transitou entre a análise de uma experiência 

presencial e o tracejo de sua conversão, o que, posteriormente, desencadeou o 

produto em questão para o esperado retorno à indagação que abalizou o estudo: o 

previsto Ambiente Virtual de Ensino-aprendizagem que, como aqui exposto, foi 

denominado como Ambiente Virtual de Ensino e Troca de Experiências.  

Agregando valor a ele, confeccionou-se, ainda, um site para o então 

remodelado Focalize, nome com o qual se rebatizou a iniciativa objeto de análise. O 

tutorial previsto, como acomete a figura do mapa, por sua vez, é representado pelo 

checklist a seguir. 

Antes dele, contudo, importante centrar-se, especificamente, nos limites e 

potencialidades para o alcance de tais produções e, por conseguinte, da execução 

do arquétipo para a ampliação da iniciativa de coaching universitário neste 

elucidada. 

Lançando mão de Novaes (2011), que relata que “somente uma visão 

interdisciplinar pode conduzir a resultados mais satisfatórios”, é possível começar a 

reunir parte do complexo quebra-cabeças aqui exposto.  

Fato é que o autor se refere ao risco de visão parcial, fragmentada e 

reducionista do aluno, condição essa que, acredita-se, não seja objetivo do 

estudante, e muito menos do mercado multifacetado e cada vez mais exigente, e, 

que, aliás, representa, justamente, o olhar que o processo de coaching visualiza 

como necessário. 

Gracioso (2011) sublinha que, mais importante que investimento em 

infraestrutura inovadora é o investimento em um modelo pedagógico sólido, 
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justamente em prol da necessidade do aluno e do mercado. Isso implica mais do 

que comprometimento, pois acarreta também a compreensão de que, como coloca o 

autor, os jovens de hoje são diferentes daqueles jovens que fomos no passado. E, 

certamente, diferentes dos jovens do futuro.  

O que se acredita, assim, já no que diz respeito às potencialidades (no caso, 

na verdade, oportunidade), é na constatação de que no cotidiano e nos planos de 

desenvolvimento institucional de universidades/faculdades, orientação profissional, 

orientação vocacional, orientação educacional podem fazer parte do leque de 

vantagens institucionais, mas não existe algo que contemple, como pode contemplar 

o Coaching Universitário, dentro do âmbito estudado, as quatro motivações que, 

segundo o próprio Graciano (2011), representam a geração estudantil de hoje: 

exposição, competição, participação e colaboração. 

Diante do contexto da instituição de ensino em questão, acredita-se que, 

mesmo depois de elegida a carreira a ser seguida, muitas são as dúvidas que 

assombram os graduandos. Entre elas, a de como será o seu futuro como 

profissional. A certeza da escolha certa, a crença na existência ou capacidade para 

obtenção de competência técnica e a expectativa por melhores resultados são 

pensamentos naturais de qualquer estudante do ensino superior e na FADISMA não 

é diferente.  

Na seara jurídica, cerne da Instituição, por sua vez, que abre um leque para 

uma diversidade de carreiras e recebe o título de uma das mais tradicionais e 

promissoras graduações, os questionamentos representam também insegurança, 

conforme apontou-se na análise e discussão dos resultados.  

Pressupunha-se, na fase de planejamento do presente estudo que, 

dificilmente, a Instituição em tela (e a Academia como um todo, em função do 

panorama estudado ser reflexo de um cenário mais amplo) – dado os grandes 

desafios dos profissionais envolvidos com o desenvolvimento pessoal discente e 

criação de meios que orientem os indivíduos a esboçar um projeto de carreira e de 

vida compatível com suas competências, interesses e valores – teria condições de 

abraçar a esfera de aperfeiçoamento e potencialização de competências e 

habilidades. 

Esse limite, único, mas de importância e impacto extremamente significativos, 

ficou claramente exposto, uma vez que dentre as dificuldades mais expressivas 

esteja a condição enxuta dos recursos humanos do segmento de Tecnologia de 
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Informação e Desenvolvimento Web da IES pano de fundo de análise e, por 

conseguinte, seu know-how técnico, impactando na celeridade da implantação e 

aperfeiçoamento das funcionalidades desejadas, tanto que esse limite só não 

assumiu a condição de indicador impeditivo em função do encaminhamento de 

outras alternativas pela própria autora. 

De toda forma, ferramenta e metodologia que atendam a referida questão de 

aperfeiçoamento e potencialização de competências e habilidades, e, que, ainda, 

denote ampliação no quesito alcance, acolhendo um maior número de discentes, 

dados os recursos advindos da tecnologia, deve corresponder in loco à contínua 

demanda pela inovação nas organizações educacionais, configurando, assim, uma 

potencialidade que, consequentemente, está atrelada a outra: a da promoção do 

desenvolvimento de uma cultura coaching num escopo de educação efetivamente 

contemporânea. 

Ainda no contexto de potencialidades, o emprego de recursos tecnológicos, 

sob o escopo de um ambiente virtual, favorece não só a adesão ao projeto, mas à 

fidelidade em função da facilidade de interação, independentemente da presença 

física do discente ou egresso numa atividade que possui caráter extracurricular, 

segundo informações disponibilizadas por uma das coordenações de graduação, em 

diálogo acerca da iniciativa, depoimento este fruto da observação participante que 

compreende a artífice deste: 

 

Deve alimentar o potencial de desenvolvimento acadêmico, devido ao 
também potencial engajamento e à eficiência oriunda do atendimento 
daqueles quatro pilares citados. Deve contribuir à gestão do processo, 
igualmente, no armazenamento, distribuição e controle de conteúdos e 
tarefas, bem como na sua avaliação (FALA DE COORDENAÇÃO DE 
CURSO) 

 

Seguindo o quesito potencialidades, como ferramenta, dados espaços e 

funcionalidades disponibilizados, a flexibilidade para o aprimoramento e estímulo à 

prática profissional no ensino de graduação, fortalecendo a relação da academia 

com o atual mercado de trabalho, também figura como protagonista importante 

nessa equação. Podendo, com isso, também inserir a IES, que em seu portfólio não 

apresenta, nessa temática, outro curso e/ou cultura relacionada, numa dinâmica de 

iniciação e aproximação das Tecnologias Educacionais em Rede.  
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O Focalize, por si só, talvez não represente a iniciativa mais inovadora e nem 

de todo inédita, mas é da sua conexão com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação que se visualiza mais potencialidades do que limites. 

As digressões expressas no presente trabalho nos levaram, boa parte delas, 

a uma latente condição: os desafios que enfrentamos hoje exigem cada vez mais 

qualificações, e qualidade, também cada vez mais, elevada. 

Nesse contexto, no âmbito da educação superior, sobretudo, cresce a 

responsabilidade. O preparo para o exercício da profissão é insuficiente quando se 

percebe que conteúdo e avaliação, isolados, não definem os profissionais mais 

disputados e/ou reconhecidos. É o que eles são além do que diz sua formação que 

os faz especiais e os nossos alunos querem, também, essa distinção. A 

sobrevivência de uma IES particular requer, necessariamente, que a possibilidade 

de conferir essa dita distinção esteja atrelada a sua marca. 

Mas essa formação exige um compromisso pleno com a produção de novos 

conhecimentos, com o fomento e acompanhamento do desenvolvimento da 

capacidade de adaptar-se às mudanças. Voltar os olhos para a engenharia de 

competências e, por conseguinte, à iniciativa de coaching em questão, é um passo. 

É uma oportunidade para a utilização das novas tecnologias e em rede.  

Ainda que não seja e/ou possa ser a única medida em favor do preparo do 

estudante para o futuro que, de fato, na verdade, é desconhecido, ao menos, 

atrelado às TICs, suas potencialidades também residem na provocação de 

modificações na busca e aplicação da informação, em novas atividades produtivas, 

no manejo e gestão de informações e conhecimentos complementares, não raras 

vezes até abstratos, mas relevantes. 

A questão é que o estudo bibliográfico e a reflexão crítica aqui exposta 

denota, direta ou indiretamente, que as transformações e/ou evoluções produzidas 

no e pelo homem na e pela educação têm relação com algum tipo de liberdade, seja 

de criar, rever e até refutar alternativas e cenários.  

Mas liberdade, revisão, criação e até segurança para negar algum processo 

representa resultado de conquistas que se não poderia aqui dimensionar e/ou 

enquadrar como limite ou como potencialidade. 

Ao passo que não só um novo produto ou diferencial seja apresentado, 

centrado no usuário, aluno, público-alvo ou seja qual for a definição para o 

protagonista, mas instituições tenham consciência de como as habilidades e 
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capacidades podem não estar distribuídas em rede, mas fomentadas, estaremos 

falando não mais de esforço pessoal para entender o mundo, mas de iniciativa 

colaborativa para projetar e viver mudanças O homem, afinal, se auto educa, pois se 

modifica e se constrói a partir de sua ação, e, nesse movimento, tece a sua 

liberdade (PASSOS, 2009, p. 28).  

 

5.1. CHECK LIST 

 

Por meio da observação participante da artífice, perpassando do processo 

piloto e sua análise, mas, sobretudo, frente à cultura organizacional da Instituição 

pano de fundo da iniciativa a que se propõe ampliação, foi possível reforçar os 

passos fundamentais para a sua viabilização.  

E, principalmente, os sugeridos como conjunto de condutas e tarefas para a 

eficiência e eficácia do Focalize em sua versão abalizada na convergência das 

mídias e como mote de plano de ação a cada oferta. 

Completando um escopo formado por cenário, perspectiva, análise  e 

desenvolvimento de ferramenta, o que nomeamos de checklist fecha, assim,  o ciclo, 

ao lado do Ambiente Virtual de Ensino e Troca de Experiências planejado e 

desenvolvido, como Produto Final do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 

Educacionais em Rede, mais especificamente deste trabalho de dissertação. E, 

fundamentalmente, enquanto facilitador para sua efetividade.  

Ele pode ser conferido na íntegra, entre os apêndices deste. 

 

5.2. RESULTADOS PESSOAIS E ACADÊMICOS 

 

Os agradecimentos, item presente neste estudo, prenunciam e/ou dão ideia 

da dimensão do significado pessoal do trabalho aqui ilustrado. Mas o fato é que, na 

verdade, não se trata, pelo menos não simplesmente, de resultados e digressões 

científicas. Trata-se de superação e crescimento. 

Primeiro porque tratar de um tema pouco explorado academicamente requer 

segurança e ousadia. E a segurança só se fez possível em função da confiança que 

programa e orientação conferiram na aposta de uma potencial publicação de 
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entrelace teórico pouco explorado. E, a ousadia, por incrível que pareça, reside 

nesse mesmo fato. 

Se o principal resultado pessoal é esse, o acadêmico é a interdisciplinaridade 

base de tudo isso. É a oportunidade, talvez única, de exercer papel ativo em cada 

etapa do presente estudo, contextualização, identificação, análise, implementação e 

execução. Esse ciclo que se aponta como resultado efetivo traduz, ao ver da artífice 

deste, a essência do objeto de estudo do mesmo: somos resultado das 

características que herdamos, mas também das que aprendemos e construímos a 

partir das nossas experiências. Até podemos ser o que somos a partir dos nossos 

talentos. Mas somos o que somos, principal e fundamentalmente, por determinação 

e objetivo. 

  

5.3. PRÓXIMAS ETAPAS 

 
Conectado, compartilhado e em rede. Essas características não são somente 

do mundo, mas de nós, que vivemos nele e que, especialmente ao longo de uma 

jornada como a de um mestrado, aprendemos ou passamos a perceber que 

estamos – e, se não, que deveríamos – repensando o poder. E não só ele, mas 

também o trabalho, os modelos organizacionais e de negócios e a educação, no 

centro, entre tantas outras coisas e, principalmente, a vida. 

E é por isso e tanto que o objetivo, que se apresenta aqui deve configurar-se 

como constância. A expectativa é regularmente aperfeiçoar a metodologia e o uso 

do site e ambiente criados, abalizando-se pela também constante atualização de 

estudos e aperfeiçoamento no que tange às Tecnologias Educacionais em Rede.  

Almeja-se como projeto futuro a replicação do modelo e novo estudo em 

outras instituições de Ensino Superior, de diferentes localidades e, principalmente, 

searas de formação.   

Se o on-line foi sinônimo de isolamento e solidão, hoje o reconhecemos como 

oportunidade de socialização e encontro e não só de pessoas, mas de vocação. É 

preciso adaptar-se e aproveitar para que os limites sejam aniquilados pela 

criatividade, colaboratividade e cooperação, e as potencialidades multiplicadas pela 

democratização da informação. 
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APÊNDICE A - EXEMPLO DE ARQUIVO COMPLEMENTAR 

 

O que você quer? 

Muita gente acorda cedo, trabalha o dia todo e não sabe aonde quer chegar.  

Diz que sabe, mas não sabe! E você, é assim? 

 

O que é meta? 

Uma meta só é meta se for S.M.A.R.T. (esperto, em inglês). 

 

O que é uma Meta Smart? 

 

Specific (Específica) 

É comum ouvir alguém dizer: “Este ano quero fazer uma pós-graduação”.  

Muito bom, mas em quê? Marketing? Finanças? Temas e assuntos eu 

garanto que não vão faltar. Aproveite e defina o tempo de duração do curso, a 

instituição, cidade ou até país!  

Ainda não consegue planejar com esse nível de detalhes? Então divida em 

etapas menores, por exemplo:  

- Pesquisar universidades com o valor de X reais por mês. 

 

Mensurable (Mensurável) 

O dito-cujo diz: "Quero ganhar dinheiro este ano". 

Parabéns, quem é que não quer? Isso não é meta. 

 

Meta é escrever quero ganhar X mil reais brutos este ano, quero poupar X ou 

quero comprar uma casa de até X mil reais, por exemplo.  
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Attainable (Alcançável) 

Não adianta colocar algo muito acima de sua realidade que logo gera 

desânimo e desistência.  

Juntar R$10 mil para um gari pode ser uma missão impossível, enquanto para 

o diretor de uma grande corporação possa ser uma obrigação mensal.  

É importante definir objetivos compatíveis com nossa realidade. Se o que 

você quer não faz parte de sua realidade, crie metas para chegar até lá.  

 

Relevant (Relevante) 

A meta é ainda mais desafiante quando está ligada ao seu propósito de vida, 

a algo que o realiza, quando se faz uso dos seus dons singulares.  

Procure traçar metas que o levem ao sentimento de realização.  

A sensação de meta cumprida paga todo e qualquer preço pelo caminho 

percorrido.  

 

Time-Based (Temporal) 

Toda meta deve ter um prazo para ser cumprida. Exemplo: Quero mudar de 

emprego em 6 meses, ou ainda quero realizar um trabalho voluntário na igreja 

de meu bairro durante todo o segundo semestre deste ano. 

 

 

Fonte de Inspiração: Livro - 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes (Stephen R. Covey)
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APÊNDICE B - EXEMPLO DE TAREFA 

 

 

Tarefa: Do Sonho à Visão de Futuro 

 

Orientações:  

 

Neste exercício você deverá colocar-se de maneira bem confortável, isolado, de 

preferência junto à natureza ou em um qualquer local com o qual tenha conexão, 

que te faça bem, para, com calma, pensar no futuro. Como você vê, num momento 

10 anos à frente, que seria uma situação do seu agrado estar vivendo, 

trabalhando...? Como você se sentiria feliz profissional e pessoalmente numa 

condição de futuro que você buscaria definir com o máximo de detalhes? Qual a 

imagem que as pessoas ao seu redor têm de você ao te imaginar nessa condição? 

 

Do Sonho à Visão de Futuro é um exercício onde buscará realizar a sua reflexão de 

importância no que tange aos sonhos profissionais próprios (lembrando de que não 
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existe sucesso profissional sem sucesso pessoal). Representa o start para 

estabelecer metas claras de longo, médio e curto prazo. 

1. Escrever uma meta Empreendedora de maneira SMART é juntar o 

Empreendedorismo à Qualidade. Na Qualidade sempre se planeja. Mas para 

que o plano seja "bem" feito é preciso que as metas sejam claramente 

especificadas e detalhadas (Específica). É preciso estabelecer como vai 

medir que ela foi atingida (Mensurável). Ela precisa ser possível de alcançar 

(realidade Atingível pelo empreendedor). Precisa ser importante para o 

empreendedor (Relevante). Precisa estar situada num prazo de tempo fixo: 

dia, mês e ano, preferencialmente (Temporal).  

2. Feita a redação e a visão de futuro SMART, salve-a em seu computador e a 

deixa em local visível e notável na sua rotina. 

 

Diagnóstico: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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A meta SMART: 

Específica 

 

 

Mensurável 

A curto prazo: 

 

 

A médio prazo: 

 

 

A longo prazo: 

 

 

Alcançável 

 

 

Relevante 

 

 

Temporal 

 

 

 

 

“O sucesso é uma consequência e não um objetivo”. 

 

Liana Merladete 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

APÊNDICE C – EXEMPLO DE CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

Certificamos, para os devidos fins, que XXXXX participou enquanto coachee do projeto 

Coaching Universitário, focado no marketing pessoal e construção do posicionamento 

organizacional profissional, iniciativa da Faculdade de Direito de Santa Maria 

(FADISMA), por meio dos Núcleos de Estudos em Webcidadania e Prática Profissional e 

Empreendedorismo. 

 

Ao longo do processo, onde XXXX correlacionou as questões visão acadêmica e 

mercadológica de futuro e gestão de tempo, foi latente a expressividade e apreço pelas searas 

de gestão, planejamento e sistemática de ações. XXXX apresentou franco entendimento 

acerca do estabelecimento de direção, sentido e propósito, legitimando seu interesse na 

advocacia criminal e pesquisa.  

 

Têm destaque o perfil organizacional inovador e a facilidade para o aprofundamento de 

temas técnicos, concretizando sua tendência paralela ao cenário acadêmico. 

 

Com o estabelecimento inicial de uma rede de relacionamentos focais, acredita-se que XXXX  

represente potencial para especialização acadêmica, sem olvidar das sólidas habilidades 

técnicas, filosóficas e humanas nas áreas clássicas e essenciais do Direito. 

Comprometimento, consciência e perspicácia apareceram como pontos altos no decorrer do 

processo de coaching e percebe-se a valorização individual, oriunda da sólida formação 

básica.  
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Nesse sentido, sob nossa recomendação, esperamos que, na medida do possível, seu expertise 

profissional possa ser desenvolvido com a abertura de oportunidades para que o propósito de 

lidar com alguns dos novos desafios da ciência jurídica seja viabilizado ao jovem. 

 

Subescrevemo-nos na mais elevada consideração, 

 

 

__________________________________ 

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha 

Diretor Geral – FADISMA 

 

__________________________________ 

Prof. Carlos Norberto Belmonte Vieira  

Diretor Acadêmico - FADISMA 

 

 

________________________________ 

Profª. Liana Merladete 

Coach e Mentor – Instituto Holos/ICF-Internacional Coach Federation 

Coordenação de Comunicação Institucional - FADISMA 

Coordenadora do Núcleo de Estudos em Webcidadania – FADISMA 

 

 

________________________________ 

Prof. Pietro Toaldo Dal Forno 

Coordenador do Núcleo de Prática Profissional e Empreendedorismo – FADISMA 
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APÊNDICE D - FORMULÁRIO DA PESQUISA COM DISCENTES MEMBROS DO 

PROJETO 
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APÊNDICE E - EXEMPLO DE DIVULGAÇÃO REALIZADA NA ETAPA PILOTO 

PRESENCIAL 
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Modelo de webcard remetido via e-mail à comunidade acadêmica e repercutido nas 

redes sociais oficiais da faculdade para a edição piloto presencial 
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APÊNDICE F - CHECKLIST: CONJUNTO DE CONDUTAS E TAREFAS PARA A 

EFICÁCIA DA INICIATIVA DE COACHING UNIVERSITÁRIO 

 

 

 



 

 

156 

 

 



157 

 

 

 



 

 

158 

 

 



159 

 

 

 



 

 

160 

 

 



161 

 

 

 



 

 

162 

APÊNDICE G - MODELO DE EDITAL PARA LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA 

INICIATIVA 
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APÊNDICE H - MODELO DE RELEASE DE DIVULGAÇÃO PARA LANÇAMENTO 

DA AMPLIAÇÃO DA INICIATIVA 
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APÊNDICE I - MODELO DE WEBCARD OU E-MAIL MARKETING 
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ANEXOS 
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ANEXO A - CARTAS DE ANUÊNCIAS E AUTORIZAÇÕES  
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ANEXO B - EDITAL CONJUNTO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA 

PROJETOS P&D+I - UFSM – APL METALCENTRO – APL CENTROSOFTWARE 
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ANEXO C - RESULTADO DO EDITAL CONJUNTO PARA SELEÇÃO DE 

PROPOSTAS PARA PROJETOS P&D+I - UFSM – APL METALCENTRO - APL 

CENTROSOFTWARE 

 

 


