
INOVAÇÃO NA DIMENSÃO ACADÊMICA DO ENSINO SUPERIOR:  

MAPEANDO CAMINHOS PARA A PESQUISA 
 

LANZARINI, Joice Nunes, COSTA, Flávia Fernanda, GUSTSACK, Felipe 

Eixo temático: Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior 

 

RESUMO: As aceleradas transformações em curso na sociedade vêm exigindo dos diferentes 

segmentos da educação igual rapidez em reestruturar-se para enfrentar situações que surgem 

como fruto desse movimento. A inovação tornou-se um imperativo na sociedade contemporânea. 

Somos demandados a nos constituirmos como inovadores para atender às demandas da sociedade 

atual. Essa demanda, que aqui entendemos como uma ‘cobrança’, também recai sobre a 

universidade. Aproveitando-se da crise das Universidades, consultorias educacionais vendem 

uma ideia superficial de inovação, muito em sintonia com uma concepção mercadológica da 

educação, que atende aos estudantes universitários como clientes ou consumidores e oferecem 

soluções homogeneizadas que promovem a repetição de propostas que não consideram a 

diversidade dos contextos sociais e culturais. Mas como este tema tem sido abordado nas 

produções científicas no campo da educação nos últimos anos? Neste artigo descrevemos o 

estado da arte produzido em teses e dissertações junto aos Programas de Pós-Graduação em 

Educação das Universidades brasileiras e dos trabalhos submetidos às reuniões científicas da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Educação – ANPEd, acerca da inovação na dimensão 

acadêmica do ensino superior. Para tanto, optamos pela pesquisa bibliográfica, do tipo estado do 

conhecimento (MOROSINI; FERNANDES, 2014), de natureza quantitativa e qualitativa. Como 

fonte básica para referência tomamos o Banco de Teses e Dissertações da Capes e a Biblioteca 

Virtual da ANPEd e como descritor a palavra inovação. Como filtro, adotamos o período 

compreendido entre 2013-2017. A partir deste estudo, além das reflexões sobre inovação no 

Ensino Superior, mapeamos possíveis caminhos para duas pesquisas de doutorado que estão em 

andamento em duas universidades comunitárias do Rio Grande do Sul. 
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1   Inovação na Educação Superior 

O interesse pela inovação na dimensão acadêmica do Ensino Superior deriva de 

questionamentos, inquietações e pensamentos que foram emergindo em diferentes momentos 

vividos em nossa trajetória profissional em duas universidades comunitárias do sul do Brasil.  

Para uma ideia da dimensão que a palavra ‘inovação’ tomou no contexto do ensino 

superior nos últimos anos, basta olharmos os novos instrumentos de avaliação para 

credenciamento e recredenciamento de cursos de graduação, publicados em 2017 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP. Segundo Reis, Covac e Covac (2018), 

houve uma mudança significativa no uso desta, assim como de outras palavras, nestes novos 

instrumentos de avaliação se compararmos ao  instrumentos de 2015. Palavras que, lembremos, 

não são neutras!  



A palavra ‘inovação’ que não era mencionada nos instrumentos de 2015, aparece 16 vezes 

em cada um dos instrumentos de 2017. Ainda para os autores, associada à ‘inovação’,  a palavra 

mais recorrente é ‘aprendizagem’. Observamos que em 2015 esta palavra não foi utilizada nos 

instrumentos; já em 2017, a mesma é mencionada 53 vezes. 

O fato é que a inovação tornou-se imperativo na sociedade contemporânea. Somos 

demandados a nos constituirmos como inovadores para atender às demandas da sociedade atual. 

Essa demanda, ou ‘cobrança’, também recai sobre a universidade. 

Em outras palavras: 

A Universidade tem sido forçada a incorporar, em ritmo acelerado, diversas mudanças 

na sua organização e a dar respostas consistentes às novas demandas formativas, na 

mesma amplitude quantitativa e qualitativa, de modo que faça frente a esse desafio 

contemporâneo. A universidade tem sido desafiada a se repensar, tanto no que se refere a 

sua estrutura administrativa, quanto ao que se refere ao currículo de seus cursos e no 

contexto das políticas de produção como de socialização de saberes, o que tem 

implicações para as diferentes instâncias institucionais e seus atores (LANZARINI, 

GUSTSACK e IOP, 2018, p.1). 
 

Esse repensar a universidade, concluem os autores, “requer de nós, gestores, professores e 

pesquisadores, uma certa disponibilidade para abandonarmos nossa comodidade intelectual e 

existencial e, de certo modo, colocar em jogo nossos pensamentos e limites de pensamento” 

(LANZARINI, GUSTSACK e IOP, 2018, p.1).  

Vivemos uma crise que, segundo COMENSAÑA-SANTALICES (1982, p. 51), 

es una ocasión única de volver a pensar problemas que ya ni siquiera planteamos 

correctamente, porque han quedado envueltos en prejuicios y apariencias. Es posible 

superar la crisis [...] sólo a través de la capacidad que tengamos los individuos de 

establecer juicios originarios y no prejuiciados en relación con las situaciones a las que 

nos enfrentamos. Estas situaciones de crisis, le parecen pues especialmente propicias 

para volver a ‘ver’ claramente la esencia. 
 

Cunha (2016), em uma análise das condições contemporâneas da educação superior, 

constata e explora pressupostos e movimentos que atingem as nossas universidades. Destas 

reflexões destacamos: 1) A mudança paradigmática, que se anuncia desde o início do século 20 e 

delineou possibilidades outras de fazer ciência, incorporando as dimensões socioculturais e 

subjetivas na compreensão da realidade. Ao contrário do modelo epistemológico positivista, o 

novo paradigma nos leva a compreender que o diálogo epistemológico está articulado ao diálogo 

afetivo e que a razão e a emoção são constituintes inseparáveis da humanidade; 2) A crescente 

ampliação das tecnologias digitais da informação e da comunicação e suas implicações nos 

modos de ensinar e aprender, que alteram a visão das funções da instituição educativa e, por 

conseguinte, do professor; e 3) As mudanças no mundo do trabalho, a fluidez das profissões e a 

imprevisibilidade dos caminhos a percorrer pelos atuais estudantes, considerando forças de 



diferentes naturezas que alteram profundamente as relações no trabalho e impactam nos 

processos de formação. 

Esses movimentos provocam, no campo da Pedagogia Universitária, algumas questões 

sobre os currículos e as práticas de ensino-aprendizagem: Como os currículos acadêmicos estão 

refletindo esta realidade? Que concepções de humanidade, de educação, de ensino e de 

aprendizagem vêm presidindo suas formulações? Como inovar nossas experiências de ensino-

aprendizagem? 

No campo da educação, a inovação foi historicamente associada às orientações 

tecnicistas, que tinham como objetivo o aperfeiçoamento de uma estrutura tal qual ela é 

(LUCARELLI, 2007; VALLE, 2001). Nessa concepção, a inovação era projetada através da 

inclusão de procedimentos mais modernos, mas não significava a superação de processos 

pedagógicos tradicionais. 

Hoje, aproveitando-se da crise das Universidades, consultorias educacionais vendem uma 

inovação superficial, em sintonia com concepções mercadológicas da educação, que atende 

estudantes universitários como clientes, consumidores. Muitas dessas consultorias oferecem 

soluções que promovem a repetição de propostas que não consideram a diversidade dos contextos 

sociais e culturais e os saberes necessários a uma formação. Entendemos que esse modelo de 

inovação consegue, quando muito, “atender as demandas de mercado e reproduzir, nos processos 

de formação acadêmica, uma lógica utilitarista e excessivamente pragmática” (PENSIN; 

NIKOLAI, 2013). Além disso, nos distancia de uma compreensão de educação como formação 

da pessoa em sua complexidade, cujo objetivo principal é aprender a conviver no mundo 

contemporâneo, ultrapassando a formação para uma especialidade. 

Compreendemos que inovação na educação não envolve apenas acionar mudanças 

metodológicas ou promover a inclusão de recursos tecnológicos, mas sim, promover outras 

maneiras de compreender. Envolve, portanto, uma mudança quanto às concepções 

epistemológicas das práticas pedagógicas universitárias que pode se materializar pelo 

reconhecimento de maneiras alternativas de saberes e experiências, que imbricam, segundo 

Cunha (2016, p.94), “objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria e prática, 

cultura e natureza, anulando as dicotomias e procurando gerar novos conhecimentos”. As 

inovações, a partir desta concepção, são entendidas como rupturas paradigmáticas e exigem:  

uma reconfiguração de saberes e favorecem o reconhecimento da necessidade de 
trabalhar no sentido de transformar, [...] a inquietude em energia emancipatória. 

Envolvem o reconhecimento da diferença e implicam, em grande medida, um trabalho 

que consiste, especialmente, em gerir relações sociais com seus alunos (CUNHA, 2016, 

p. 18). 
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Em outras palavras, a inovação envolve uma ampliação e uma mudança na concepção de 

aula, que ultrapassa as quatro paredes do espaço físico, incluindo o aprender em fluxo, no 

movimento e na possibilidade de novas racionalidades. Exige, também, uma reconfiguração dos 

históricos papéis atribuídos a docentes e estudantes, numa relação mais horizontal, com 

responsabilidades e autorias compartilhadas (CUNHA, 2016). Trata-se de incorporar uma prática 

inventiva, que incentive a criação, o fluxo de ideias e a oportunidade de aprimoramento das 

relações interpessoais, rompendo com a repetição de esquemas anteriormente construídos e 

assimilados como se fossem universais (LUCARELLI, 1994). 

Diante disso, procuramos fazer alguns registros dos nossos movimentos de pesquisa em 

torno do tema ‘inovação na dimensão acadêmica do ensino superior’. Nosso objetivo, além de 

produzir reflexões sobre o tema, é mapear o estado do conhecimento produzido em teses e 

dissertações junto aos Programas de Pós-Graduação em Educação das Universidades brasileiras e 

dos trabalhos submetidos às reuniões científicas da Associação Nacional de Pesquisadores em 

Educação - ANPEd, buscando compreender como este tema vem sendo abordado nas produções 

científicas no campo da educação, nos últimos anos. 

 

2 Estado do Conhecimento  

Na Biblioteca Virtual da ANPED não foi encontrada nenhuma produção científica que 

atendesse aos critérios desta pesquisa. Já no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a 

pesquisa inicial apresentou 302 produções. A primeira etapa deste estudo consistiu na seleção dos 

trabalhos que se relacionavam à dimensão acadêmica do Ensino Superior, o que resultou na 

redução de 302 para 22 produções a serem consideradas neste artigo. A partir da leitura flutuante 

(BARDIN, 2010) dos resumos destas 22 produções, identificamos quatro temáticas que se 

relacionam ao tema inovação: docência, práticas pedagógicas, currículo e tecnologias digitais.  

Uma análise inicial mostrou que, destas produções, 10 são teses e 12 são dissertações. O 

ano de 2017 concentra o maior número de produções acerca do tema: nove, sendo sete 

dissertações e duas teses. A maior parte desta produções estão nas regiões sudeste (dez) e sul 

(oito).  Em relação às temáticas, verificamos que seis produções discutem a inovação a partir de 

currículos; seis a partir da docência; sete, partem das práticas pedagógicas; e duas relacionam 

inovação à incorporação das tecnologias digitais. 

Mas como a inovação acadêmica no Ensino Superior tem sido abordada nestas pesquisas 

dos Programas de Pós-Graduação em Educação? 



Comecemos pelas pesquisa que abordam a inovação relacionando-a com a formação de 

professores e com a professoralidade docente, ou seja, o conjunto de atributos capaz de 

caracterizar uma pessoa como membro de uma dita categoria profissional (CAZELLA, 2014; 

ALBUQUERQUE, 2005; COUTO, 2013; RODRIGUES, 2013; LEAL, 2017; SILVA, 2017).  A 

fundamentação teórica acerca da docência universitária e da inovação pedagógica foi construída, 

na maioria das produções, a partir de Marcos Masetto, Jaume Carbobell, Léa das Graças 

Anastasiou, Maria Isabel da Cunha, Bernadete Gatti, Miguel Zabalza, Selma Pimenta, Maurice 

Tardif e Michel Thierrien. 

Albuquerque (2015) afirma que o discurso em prol de mudanças na docência universitária 

é defendido por duas formações discursivas: uma advinda do próprio campo educacional e outra 

do campo da produção econômica. Para a autora, o discurso advindo do campo econômico usa o 

termo mudança como substituto do termo inovações, anunciando modificações superficiais para a 

formação docente. A autora escolhe como objeto de estudo a profissionalidade docente e 

questiona se o discurso em prol de mudança produzido pela cultura da inovação advinda do 

campo produtivo interfere ou não na construção da imagem de profissionalidade dos docentes 

universitários e no exercício dessa profissão. 

Também com foco na professoralidade e com o objetivo analisar o papel da pedagogia 

universitária na construção da identidade docente em projetos inovadores de universidades 

públicas brasileiras, Couto (2013) percorre caminho fundamentado por autores da pedagogia 

histórico-crítica, buscando compreender em que medida,  projetos que, “a princípio, poderiam ser 

classificados como inovadores cooperariam para a transformação do ensino superior [...] e de que 

forma interagem com as discussões no campo da pedagogia universitária”  (COUTO, 2013, p.16). 

Assim, a autora discute possibilidades de mudanças e caminhos no campo da pedagogia 

universitária. 

A única produção que discute a concepção de professores acerca da inovação é a de 

Cazella (2014). A autora problematiza a concepção dos gestores e professores de um curso de 

Administração, no oeste catarinense, sobre a docência universitária e inovação pedagógica.  

A identificação de ações e discussões que possibilitem ressignificar a docência através da 

inovação pedagógica foi o objetivo principal da pesquisa realizada por Rodrigues (2013). A 

autora problematiza a formação para a docência universitária e discute o impasse entre 

 necessidade de formação pedagógica – caracterizada como inovação pedagógica – e a exigência 

legal para a docência no ensino superior. 



Leal (2017), utilizando-se das ferramentas teóricas e analíticas do filósofo Michel 

Foucault (dispositivo, discurso, poder-saber e posição de sujeito), desenvolveu o argumento geral 

de que a sociedade da inovação demanda sujeitos competitivos, proativos e autônomos e que para 

isso “o dispositivo de inovação é acionado, tendo a universidade como sua engrenagem mestra e 

como efeito a produção das posições de sujeito docentis innovatus e discipulus iacto” (LEAL, 

2017, p.7). A autora afirma que a inovação tornou-se um imperativo na sociedade 

contemporânea; que os sujeitos são demandados a se constituírem como inovadores. Para isso, 

eles conduzem suas ações no sentido de mudar, desenvolver valores, criar e, assim, inovar. Para 

atender a tal demanda, complementa a autora, a docência universitária é acionada na produção 

desses sujeitos. Nesse sentido, a investigação teve como objetivo compreender como se produz o 

docente inovador no ensino superior.  

Silva (2017), por sua vez, investiga como a Pedagogia Universitária, aliada ao ensino de 

empreendedorismo e inovação, pode contribuir na construção de novas dinâmicas para a sala de 

aula e na implantação de estratégias inovadoras do ensino.  

As práticas pedagógicas e os desafios do ensino-aprendizagem na contemporaneidade 

foram pauta dos estudos de Suanno (2015), Cartilla (2016), Adada  (2015), Melo (2017), Duran 

(2017), Roderjan (2017) e Coparin (2013).  Na sua maioria, fundamentam seus estudos em Maria 

Isabel Cunha, Elisa Lucarelli, Marcos Masseto e Jaume Carbonell. 

As inovações emergentes na didática universitária de inspiração complexa e 

transdisciplinar aparecem como tema central na tese de Suanno (2015). A pesquisadora procura 

compreender quais são as inovações emergentes na didática universitária de inspiração complexa 

e transdisciplinar e qual a relação entre o trabalho didático-pedagógico e os fundamentos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos da Complexidade e da Transdisciplinaridade. 

Também busca identificar se essa abordagem ressignifica e reorganiza, ou não, o trabalho dos(as) 

professores(as) universitários(as) participantes da pesquisa. No campo empírico, a pesquisadora 

identifica processos e práticas educativas emergentes a partir da complexidade relacionando-as 

com as inovações teórico-metodológicos no trabalho de docentes que têm intencionalmente 

trabalhado com a discussão e o enfrentamento da transição paradigmática. Autores como Edgar 

Moran, Maria Cândida Moraes e Basarab Nicolescu, complementam o referencial teórico deste 

estudo. 

Adada (2015) discute a implementação de Metodologias Ativas de Aprendizagem no 

curso de Administração de uma instituição de ensino superior da região sul do Brasil e traz 

reflexão acerca da inovação na educação ao investigar a percepção discente deste fenômeno. 



Apresenta a proposição de inovação no ensino superior a partir da adoção de metodologias ativas 

de aprendizagem também trazida por Melo (2017).  

As inovações nas práticas de ensino na formação médica é abordada por Duran (2014). A 

autora apresenta a simulação, enquanto recurso pedagógico utilizado na formação médica, como 

possibilidade de inovação ao ensino médico tradicional. Porém, afirma que pouco se estudou 

sobre o processo pedagógico da simulação, cujas práticas estão marcadas basicamente por 

reprodução de técnicas, igualmente utilizada em outras áreas e contextos profissionais.  

Duas pesquisas direcionam o foco para a Educação a Distância - EaD. Em uma delas, 

considerando a EaD como modalidade que apresenta uma proposta legítima e necessária para a 

educação no Brasil, impulsionada principalmente pela necessidade de vagas no ensino superior e 

do emprego das tecnologias digitais a serviço da inovação educativa e da formação humana, 

Roderjan (2017), busca compreender, sob o olhar do estudante, a mediação pedagógica e 

tecnológica da modalidade a distância tendo como fundamento as perspectivas de Vygotsky e de 

Rudolf Steiner. Em outra, Coparin (2013) problematiza a docência na Educação a Distância - 

EaD. A autora busca compreender se o trabalho docente realizado na Educação à Distância 

mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação pode ser considerado inovador.  

Por fim, Cartilla (2016), ao discutir as estratégias de permanência dos estudantes no 

ensino superior apresenta como um objetivo específico, analisar as inovações no ensino, 

presentes na organização das práticas pedagógicas que, além de minimizar a evasão,  contribuem 

para o aprendizado dos estudantes.  

O discurso de inovação no Ensino Superior a partir da incorporação das tecnologias de 

informação e comunicação foi problematizado por Freitas (2015), Bortolato (2016) e Rodrigues 

(2017). 

Freitas (2015), apresenta questionamentos acerca dos discursos por mudança no Ensino 

Superior e discute a natureza das alegações que professam uma revolução neste nível de ensino 

sustentada pela crença de que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) favorecem um 

processo de aprendizagem sem esforço, para atuação profissional em um futuro incerto. O estudo 

constituiu-se de investigação que teve como objetivo geral explorar as concepções e práticas de 

ensino com tecnologias digitais no Ensino Superior e buscou responder quais concepções sobre 

“inovação” emergem do campo na visão dos professores. 

A relação entre inovação e incorporação das tecnologias digitais na educação também 

aparece na tese de Bortolato (2016). A pesquisadora visualiza como ocorrem processos de 

difusão de inovações tecnológicas na educação presencial, partindo da premissa de que práticas 



pedagógicas podem ser inovadas tendo as mídias digitais como aliadas.  Para isto, apresenta o 

Moodle como uma plataforma virtual que pode ser integrada ao ensino-aprendizagem de 

diferentes formas e questiona se a adoção desta plataforma no ensino presencial superior tem ou 

não alterado as práticas pedagógicas dos professores. 

Afirmando que as tecnologias digitais se apresentam como possibilidade de inovação nos 

mais diversos setores da sociedade, inclusive na educação e considerando as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial e Continuada de Professores, Rodrigues 

(2017) busca compreender como ocorre a formação de professores para o uso das TIC nos cursos 

de Licenciatura de uma instituição do nordeste brasileiro. 

Outras seis  produções científicas discutem inovação a partir dos currículos dos cursos 

superiores: Gonzatti (2015), Araújo (2016), Rezende (2017), Campos (2016), Tavares (2017), e 

Jardim (2017). A inovação é fundamentada por Clayton Christensen, Michael Horn e Curtis 

Johnson, Marcos Masetto, Paulo Cysneiros, Celso Ferretti, Boaventura de Souza Santos, Elisa 

Lucarelli, Denise Leite, Maria Isabel Cunha, dentre outros.  

Gonzatti (2015) apresenta, na perspectiva da inovação educativa, as principais 

contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID para 

qualificar a formação inicial de professores. O percurso teórico-metodológico da investigação foi 

concebido buscando discutir a tese da iniciação à docência como proposta inovadora no âmbito 

da formação docente. A autora opta por esta abordagem por considerar o PIBID um programa de 

caráter inovador que visa tensionar os modelos de formação docente e intensificar a interação 

entre universidade e escola.  

Araújo (2016) e Rezende (2017) problematizam os currículos dos cursos de formação de 

professores a distância. A formação de pedagogos a distância, com e para o uso de tecnologias 

digitais na perspectiva da inovação disruptiva, é discutida por Araújo (2016). Sua tese que tem 

como objetivo identificar quais são os desafios e estratégias para que se efetive uma inovação no 

curso de Pedagogia a distância.  Já Rezende (2017) afirma que o discurso da EaD apresenta 

inúmeras potencialidades de rompimento com o modelo hegemônico de educação, contudo, as 

práticas pedagógicas se assentam no taylorismo. A autora questiona se aqueles que a adotam 

acreditam ser um modelo inovador ou é uma estratégia pragmática. 

Campos (2016) discute as mudanças que estão ocorrendo nos cursos de Medicina no 

Brasil a partir do Programa Mais Médicos e dos Novos Parâmetros Curriculares comparada às 

que estão ocorrendo na Espanha, a partir da criação do Espaço Europeu de Educação Superior e 



questiona: “Inovações pedagógicas, enquanto ruptura, emergiram no processo de mudanças 

impostas na formação médica nos casos estudados?”(CAMPOS, 2016, p.71).  

As discussões sobre inovação também aparecem vinculadas aos currículos dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. Dois trabalhos foram encontrados: Tavares (2017) e Jardim 

(2017). Nestas produções, os autores problematizam o currículo dos Programas de Mestrado 

Profissional, que criou um novo paradigma na pós-graduação brasileira, ressignificando os 

termos inovação e profissionalização docente (Tavares, 2017) mas que deixam lacunas 

curriculares ao não contemplar espaços para a discussão sobre a transdisciplinaridade e as 

inovações metodológicas (Jardim, 2017). 

 

3  Caminhos possíveis para a pesquisa  

No campo da educação, a inovação vem se tornando um imperativo. Somos demandados, 

professores e estudantes, a nos constituirmos como inovadores e, cada vez mais nossas ações são 

conduzidas no sentido de mudar, ressignificar práticas, criar e, assim, inovar. 

No período compreendido entre 2013 e 2017 foram encontradas 302 produções científicas 

vinculadas aos Programas de Pós-Graduação em Educação que abordavam o tema “inovação”. Se 

compararmos ao número de produções, sob mesmos critérios, do período anterior (2008-2012), 

perceberemos um aumento de 46,6%. Contudo, quando ampliamos nosso filtro de busca e 

direcionamos o foco para a dimensão acadêmica do Ensino Superior, percebemos que ainda são 

poucas as pesquisas acerca do tema: 22 produções em cinco anos.  

Mapear o estado do conhecimento produzido nessas teses e dissertações acerca da 

inovação na dimensão acadêmica do Ensino Superior nos ajudou a compreender como este tema 

tem sido problematizado junto aos Programas de Pós-Graduação em Educação e a pensar 

possíveis caminhos para nossas pesquisas de doutorado, em fase inicial, e a delinear nossas 

trajetórias investigativas.  

Percebemos, a partir deste mapeamento, que as pesquisas desenvolveram-se tomando 

como objeto apenas um elemento pedagógico, desconsiderando a complexidades das relações do 

âmbito acadêmico, no que se refere ao ensino, a aprendizagem, as metodologias e estratégias, a 

avaliação e ao currículo. Também, que há poucos estudos explorando as dimensões filosóficas ou 

sociológicas da inovação, havendo uma concentração na dimensão pedagógica desta. 

Podemos dizer que inexistem pesquisas que promovam estudos comparativos, 

contemplando mais de uma instituição, ou instituições de diferentes categorias administrativas 

(públicas, privadas, etc). 



Para concluir, consideramos que as pesquisas analisadas no estado da arte enriquecem 

sobremaneira os estudos sobre inovação no ensino superior e que ainda há um vasto campo a ser 

explorado. Dessa forma entendemos que há um potencial para seguirmos em nossas pesquisas, 

examinando a inovação por outros ângulos ainda não explorados. 
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