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7. Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior 

 

Resumo: As atividades integradoras, propostas na estrutura curricular dos Cursos, 

possibilitam a sistematização, o aprofundamento de conceitos, a inter-relação e 

contextualização dos conhecimentos. Na busca de uma melhor operacionalização das ações 

para elaborar, executar e avaliar as atividades integradoras, foi proposto voltar o pensamento e 

o fazer pedagógico dos Cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Jornalismo e 

para uma visão interdisciplinar de construção dos saberes. Para isso, é fundamental que 

reflitam sobre conceitos e ações conceitos referentes à forma de se pensar a ciência e suas 

relações. A interdisciplinaridade deve ser entendida como uma ferramenta apropriada para a 

organização dos currículos, de forma a integrar o conhecimento por meio de um movimento 

coletivo e coordenado e para compreender os significados e pressupostos a estrutura teórica 

foi construída a partir de autores como Fazenda (2008, 2011), Lück (1994) e Morin (1990). 

Num primeiro momento a escolha do tema integrador ficava a cargo do NDE de cada curso e 

cada professor, por semestre, indicava no Plano de Ensino a unidade que seria trabalhada 

interdisciplinarmente e propunha pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos. O professor do 

componente curricular articuladora organizava a integração dos dados pesquisados.  A 

avaliação das atividades interdisciplinares foi realizada mediante atividade em sala de aula, na 

qual os acadêmicos relataram os resultados de suas pesquisas, culminando com um seminário 

que envolveu toda comunidade acadêmica. Durante dois anos a Atividade Integradora foi 

desenvolvida dessa forma, porém como passar do tempo, alguns cursos passaram a questionar 

o desenvolvimento da Atividade Integradora. Assim foi oportunizado aos professores propor 

uma nova proposta de desenvolvimento das Atividades Integradoras. E, após várias reuniões, 

os professores deliberaram que essa atividade deveria ser desenvolvida a partir de projetos de 

ensino com ações de extensão, sendo construídos quatro projetos no Cursos de Direito, três 

em Administração, três em Ciências Contábeis e um em Jornalismo.  A partir dessa proposta 

realizou-se um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Bagé e uma 

audiência com a comunidade para ouvir suas solicitações e necessidades. O novo formato das 

Atividades Integradoras proporcionou maior integração e autonomia entre os professores e 

acadêmicos, na proposição e execução dos projetos. Os dados levantados pelos projetos 

proporcionaram realização de trabalhos de iniciação científica, de pesquisa e de extensão, que 

oportunizaram a participação na Mostra de Iniciação Científica do CCS, Congrega Urcamp e 

outros eventos científicos da região. 
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Introdução 

Visando a melhoria do fazer pedagógico interdisciplinar dos Cursos de Direito, 

Administração, Ciências Contábeis e Jornalismo, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA) da Universidade da Região da Campanha (URCAMP), foi proposto como prática 

pedagógicas as Atividades Integradoras. As Atividades Integradoras foram inseridas na 

estrutura curricular dos cursos com o objetivo de sistematização, o aprofundamento de 

conceitos e proporcionando a inter-relação e contextualização dos conhecimentos.  

No presente artigo apresenta-se como ocorreu a implementação das Atividades da 

Integradoras e, para tanto, foi dividido em duas partes. Na primeira apresenta-se os 

pressupostos teóricos norteadores da proposta e, num segundo momento, as práticas e ações 

desenvolvidas. 

 

Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade deve ser entendida como uma ferramenta apropriada para a 

organização dos currículos, de forma a integrar o conhecimento por meio de um movimento 

coletivo e coordenado. E compreender os significados e pressupostos da interdisciplinaridade 

exprime a necessidade de se rever alguns conceitos e possibilidades referentes ao tema, uma 

vez que um processo de integração:  

 

(...) requer atributos de ordem externa, melhor dizendo da ordem das condições 

existentes e possíveis, diferindo de uma integração interna ou interação, da ordem 

das finalidades e sobretudo entre as pessoas. Com isso retomamos novamente a 

necessidade de condições humanas diferenciadas no processo de interação que faça 

que saberes de professores numa harmonia desejada integrem-se aos saberes dos 
alunos. (FAZENDA, 2008, p. 98) 

 

Dessa forma a interdisciplinaridade pode ser concebida como uma ferramenta 

articuladora e fomentadora das relações entre os diversos fragmentos que remontam a gama 

de conhecimentos da humanidade. Figura, então, como uma possibilidade de superação, mais 

do que metodológica, com o objetivo de: 

[...] promover a superação da visão restrita de mundo e a compreensão da 

complexidade da realidade, ao mesmo tempo resgatando a centralidade do homem 

na realidade e na produção do conhecimento, de modo a permitir ao mesmo tempo 

uma melhor compreensão da realidade e do homem como ser determinante e 
determinado (LÜCK, 1994, p. 61). 

 

Trabalhar com a interdisciplinaridade vai além de unir componentes curriculares, 

trata-se de integrar visões e relações ágeis, que são fundamentais para a formação do 

acadêmico  que contribuem para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo. 



 
 
 

 

O que se pretende, portanto, não é propor a superação de um ensino organizado por 
disciplinas, mas a criação de condições de ensinar em função das relações dinâmicas 

entre as diferentes disciplinas, aliando-se aos problemas da sociedade. A 

Interdisciplinaridade torna-se possível, então, na medida em que se respeite a 

verdade e a relatividade de cada disciplina, tendo-se em vista um conhecer melhor 
(FAZENDA, 2011, p. 89). 

Dessa forma, é possível pensar no sentido da interdisciplinaridade, a partir de ideias 

convergentes que seguem o paradigma pós-moderno e que, consequentemente, renova a visão 

da realidade, numa ótica abrangente do uso e da produção do conhecimento. E Lück afirma 

também que: 

A interdisciplinaridade, do ponto de vista da laboração sobre o conhecimento e 

elaboração do mesmo, corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo 

modelo de pensar, que resulte num ato de troca, de reciprocidade e integração entre 

áreas diferentes de conhecimento, usando tanto a produção de novos conhecimentos, 

como a resolução de problemas, de modo global e abrangente [...] Um processo de 

reflexão-ação, a interdisciplinaridade ganha foro de vivência escapando à 
disciplinaridade e estabelece a hominização em seu processo (LÜCK,1994, p.63). 

 

Com isso, é possível afirmar que está entre os pressupostos da interdisciplinaridade a 

concepção de que a realidade “é construída mediante uma teia de eventos e fatores que 

ocasionam consequências encadeadas e recíprocas” (LUCK, 1994, p. 64).  E no processo de 

formação no ensino superior deve ser dinâmica, construída no âmbito social e para a 

aplicabilidade voltada para a rotina profissional, como destaca Fazenda: “A 

interdisciplinaridade na formação profissional requer competências relativas às formas de 

intervenção solicitadas e às condições que concorrerem para o seu melhor exercício 

(FAZENDA, 2008, p. 23). 

Além dessa concepção, também é importante destacar que não existe a possibilidade de 

relacionar conhecimentos de forma desvinculada da realidade vivenciada na lógica 

interdisciplinar, pois a realidade, embora complexa, é única. Isso quer dizer que, na realidade, 

“todos os seus aspectos são interdependentes, não têm significado próprio e sim no contexto 

de que fazem parte” (LÜCK, 1994, p. 65). 

Portanto, a visão de totalidade, tão bem situada em Morin, é imprescindível no situar-se 

enquanto pensamento interdisciplinar; segundo ele, “o operador do conhecimento deve tornar-

se, ao mesmo tempo, o objeto e o agente do conhecimento” (1987, p. 30); afirma ainda que “o 

conhecimento não pode ser dissociado da vida humana e da relação social” (1987, p.21).  

Surge, a partir dessas premissas, a necessidade de se formar um elo circundante móvel e 

flexível em torno dos aspectos que envolvem as questões do conhecimento, 

“restabelecimento-se a circularidade entre homem, sociedade, vida e conhecimento, em que 

cada um desses elementos se explicam reciprocamente” (LÜCK, 1994, p.68). 



 
 
 

 

O homem, como um todo, como ser global, multifacetado e situado na sua historicidade 

é o principal pressuposto da visão interdisciplinar, que almeja um diálogo aberto entre as 

áreas do conhecimento num processo que atravessa a vida e os conceitos, reelaborando 

concepções ao abalar certezas e verdades. E segundo Lück: 

 

O enfoque interdisciplinar consiste num esforço de busca da visão global da 

realidade, como superação das impressões estáticas, e do hábito de pensar 

fragmentador e simplificador da realidade. Ele responde a uma necessidade de 

transcender a visão mecanicista e linear e estabelecer uma ótica globalizadora que vê 
a realidade, em seu movimento, constituída por uma teia dinâmica de inter-relações 

circulares [...] (1994, p.72). 

 

Não é tarefa fácil romper as barreiras da linearidade e provocar uma mudança na 

produção do conhecimento, a partir de uma perspectiva de teia de interações. Isso porque é 

fundamental que o material humano seja devidamente educado para o confrontar de ideias, 

para a aceitação de outras verdades que não são suas. Segundo Lück: “Como a realidade de 

cada grupo social e seu projeto de sociedade apresentam-se múltiplos e até mesmo em 

conflito, é coerente com a ótica interdisciplinar fazer emergir as múltiplas faces e conflitos e 

fazê-los confrontar, dialogar [...]” (1994, p.73). 

Essa formação para o confronto de ideais e para a aceitação de outras verdades subjaz 

uma educação para a diversidade, para a ética planetária que insere diferentes culturas numa 

perspectiva de legitimar vivências e novas possibilidades em todos os âmbitos da 

humanidade. 

 

Desenvolvendo as Atividades Integradoras  

 

A partir das ideias destacadas, surge a oportunidade de se trabalhar com as Atividades 

Integradoras
2
, sejam elas de iniciação científica, de extensão e/ou de pesquisa, por meio de 

projetos interdisciplinares, como alternativa de reestruturação do trabalho acadêmico na 

Universidade, haja vista a integração efetiva entre as disciplinas que compõem a estrutura 

Curricular do Cursos de Graduação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCS). 

 Num primeiro momento a escolha do tema integrador ficou a cargo do NDE de cada 

curso e cada professor, por semestre, indicava no Plano de Ensino a unidade que seria 

trabalhada interdisciplinarmente e propunha pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos. Após 
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esse processo o professor da componente curricular articuladora organizava a integração dos 

dados pesquisados. E pode-se observar, no quadro 1, como ocorreu a dinâmica proposta: 

Quadro 1: Tema Integrador do 1º ao 6º semestre: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                               Fonte: primária, 2012 

 

E dessa forma foi desenvolvido pelos cursos até 2015, quando ocorreu uma reforma 

administrativa na IES que passou a trabalhar com Centros por área de conhecimento, Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA. Passa trabalhar com os cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito e Jornalismo. 

Uma das propostas de bastante êxito foi desenvolvida pelo Curso de Direito, que 

escolheu o tema “Cidadania” para desenvolver interdisciplinarmente para ser trabalhado como 

eixo temático em cada semestre curricular, no 1º semestre/2015, exemplificando conforme 

quadro 2:  

Quadro 2: Tema Integrador Cidadania 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: primária, 2015 

        

 

 

 

 

 

  

  Tema Integrador:  

 

 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

Eixo Temático: 
Fundamentos da  
Administração 

   (1º Semestre) 

Disc. A 

Disc. B 

Disc. C 

Disc. D 

Disc. E 

Grupos 

de 

alunos 

No exemplo acima (1º semestre de Administração), os grupos de alunos de cada disciplina (A, B, C, D, e E) 

fazem uma pesquisa sobre a contribuição ou impacto de um determinado conteúdo, referente ao tema 

Inovações Tecnológicas, para a Administração (eixo temático).  

O professor da disciplina, organiza  este referencial teórico elaborado pelos alunos (+ - uma página) e 

encaminha ao professor responsável do respectivo semestre. 

No final, será editado este material pesquisado num banner, que será exposto e apresentado no dia 

29/06/12.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema integrador: 
 

  CIDADANIA 

Eixo temático: 
INCLUSÃO SOCIAL 

1º semestre 

HISTORIA DO 
DIREITO 

CIENCIA POLITICA 

ANTROPOLOGIA 

ECONOMIA 

TEORIA DO DIREITO 

 



 
 
 

 

Os professores responsáveis pelas componentes curriculares, de cada semestres, 

propunham o eixo temático que seria trabalhado interdisciplinarmente. Na conclusão do 

trabalho ocorreu numa mostra de trabalhos de iniciação científica ( imagem 1). 

 

Imagem 1: Mostra Científica, Atividades Integradoras 

 

Fonte: primária, 2015. 

 

As Atividades Integradoras  objetivavam: propiciar aos alunos  um conhecimento 

teórico e prático; permitir uma interação efetiva entre o corpo discente e docente; propiciar a 

troca de vivências e de conhecimentos das diferentes áreas do saber entre os docentes; instigar 

aos alunos a prática da iniciação científica, da pesquisa e da extensão; sensibilizar o discente 

da correlação entre as disciplinas do curso e sua aplicabilidade prática; estimular o 

desenvolvimento do raciocínio crítico-reflexivo; sensibilizar o discente da correlação entre as 

disciplinas do curso e sua aplicabilidade prática; estimular o desenvolvimento do raciocínio 

crítico-reflexivo; incentivar a utilização de novas tecnologias, o trabalho em equipe, o 

desenvolvimento de projetos, estudos de casos, seminários e a tomada de decisões; interpretar 

dados da realidade e expressar-se corretamente nos documentos técnico-científicos; 

E foram consideradas como Atividades Interdisciplinares: desenvolvimento de projetos, 

atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, 

seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. 



 
 
 

 

A avaliação das atividades interdisciplinares foi realizada mediante atividade em sala de 

aula, na qual os acadêmicos relataram os resultados de suas pesquisas, culminando com um 

seminário que envolveu toda comunidade acadêmica. Durante dois anos a Atividade 

Integradora foi desenvolvida dessa forma, porém como passar do tempo, alguns cursos 

passaram a questionar seu desenvolvimento.  

Trabalhar de forma interdisciplinar é um grande desafio, pois ainda persiste o modelo 

tradicional, no qual não existe integração entre as componentes curriculares e seus 

ministrantes. Isso se dá pelo condicionamento dos docentes trabalharem individualmente e de 

forma isolada, que resulta na fragmentação dos conhecimentos. 

Em 2017, os professores do CCSA solicitaram uma reunião para fazerem uma nova 

proposta das Atividades Integradoras. Assim foi oportunizado aos professores propor uma 

nova estrutura de desenvolvimento das Atividades Integradoras.  

Imagem 2: Reunião de professores para nova proposta das Atividades Integradoras - 2017 

      

 

 

 

 

 

 

Fonte: primária, 2015. 

 

E, após várias reuniões, os professores deliberaram que essa atividade deveria ser 

desenvolvida a partir de projetos de ensino com ações de extensão, sendo construídos quatro 

projetos no Cursos de Direito, três em Administração, três em Ciências Contábeis e um em 

Jornalismo, como pode-se observar no pôster abaixo (imagem 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Imagem 3: Projetos dos Cursos do CCEHA, 2017 

 

Fonte: primária, 2017. 

 

As reuniões e as ações desenvolvidas propiciaram muitas reflexões e estreitou os laços 

entre os professores, que construíram os projetos de forma interdisciplinar, que foram 

apresentados à Secretaria Municipal de Educação.  E professora Rita Lopes de Oliveira, 

Diretora Geral da Secretaria de Educação e Formação Profissional, analisou os projetos e 

retornou com as seguintes solicitações que foram realizadas no 2º  semestre de 2017: 

- Projeto de Extensão Rede de Cidadania Plena - EMEF Padre Germano Professora da 

SMED, tendo como representante da SMED Ana Paula Mesck, que viabilizou a palestra 

na Escol; 

- Projeto de Extensão direito da criança e do adolescente e políticas públicas: a violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes no contexto do município - EMEF Peri 



 
 
 

 

Coronel e EMEF Carlos Mário, professoras da SMED responsáveis: Tatiane Vaz e  

Ingrid Torma; 

- Projeto de Extensão Educação financeira: aprendendo a lidar com dinheiro - EMEF 

Peri Coronel, professora da SMED responsável Daniela Gasparoni; 

 - Projeto de Extensão Educação Empreendedora e Financeira:  - EMEF General  Emílio 

Mallet, professora da SMED responsável Daniela Gasparoni; 

- Projeto de Extensão Jornal Comunitário:  EMEF General Emílio Mallet e EMEF 

Pérola Gonçalves, Professora da SMED responsável Magda Gheres; 

- Projeto de Ensino com Ações de Extensão “VIVA LEGAL – RESGATANDO A 

CIDADANIA”, coordenado pelo professor Tibério Base de Melo 

 

No final do primeiro semestre de 2017, os professores do 8ª ciclo do Curso de 

Direito/URCAMP/Bagé, período noturno, reuniram-se com os alunos na sala 2D, para 

abordarem assunto relativo a integração de todas as disciplinas, relativamente ao 

enfrentamento da irregularidade fundiária na cidade de Bagé. As disciplinas de Direito 

Sucessório, ministrada pelo Prof. José Heitor Goulart, de Direito Tributário, ministrada pelo 

Prof. Tibério Melo, de Direito Administrativo, ministrada pelo Prof. Hipólito e de Redação 

Jurídica, ministrada pelo Profa. Ada Guimarães. Foram abordados todos os aspectos das 

várias disciplinas, necessárias ao conhecimento e enfrentamento de um dos maiores 

problemas endêmicos de todos os Municípios do País, a produção ilícita do espaço urbano, 

seus impactos ambientais, insegurança jurídica e processo administrativo relacionado as 

várias formas de regularização fundiária. Tais aspectos levantados resultaram nos projetos: 

 

- Projeto de Ensino com Ações de Extensão “RELAÇÕES DE CONSUMO”, 

coordenado pelo professor Vilmar Pina Dias Jr, que caracteriza-se como uma  atividade 

de extensão estruturada através do atendimento de consumidores em condições de 

vulnerabilidade, seja ela, econômica, técnica ou jurídica. A atividade é desenvolvida 

desde agosto de 2016 no laboratório jurídico do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ); 

 

- Projeto de Ensino com Ações de Extensão “DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS 

DA FRONTEIRA BRASIL /URUGUAI (Cidades Gêmeas Aceguá-Aceguá), 

coordenado pelo professor Jorge Luiz Sant’ana dos Santos. Nesse projeto os 

acadêmicos, através de um trabalho de pesquisa orientado, realizaram durante duas 

semanas um amplo levantamento de dados secundários, tanto na cidade brasileira da 



 
 
 

 

fronteira, quanto na uruguaia, recorrendo às fontes mantidas pelos órgãos públicos 

federais, provinciais/estaduais e municipais (IBGE, Instituto Nacional de Estadística del 

Uruguay, RAIS-Ministério do Trabalho do Brasil, prefeituras, entre outros) relativos a 

quatro temas: (a) trabalho e renda; (b) educação; (c) saúde; (d) dados demográficos. O 

objetivo da pesquisa era apresentar uma caraterização das duas cidades no que diz 

respeito aos temas propostos. Esta caracterização deverá se constituir como subsídio ao 

projeto de extensão, ou seja, uma primeira tentativa de aproximação das equipes de 

professores e acadêmicos que vão estar envolvidos com tal projeto como contexto social 

com o qual se pretende interagir (panorama do emprego, da previdência, da qualificação 

para o trabalho, e da saúde). 

E essa proposta amadureceu e permitiu alçar novos rumos, como um convênio de 

cooperação técnica firmado com a Prefeitura Municipal de Bagé e uma audiência, com a 

comunidade, para ouvir suas solicitações e necessidades.  

 

Imagem 4: Docentes do CCSA apresentando a nova proposta, “Projetos de Ensino com Ações de 

Extensão,” no Projeto Meu Bairro Melhor, da Prefeitura Municipal de Bagé, em 9/04/2017 

 

Fonte: primária, 2017. 

O novo formato das Atividades Integradoras proporcionou maior integração e 

autonomia entre os professores e acadêmicos, na proposição e execução dos projetos. Os 

dados levantados pelos projetos proporcionaram realização de trabalhos de iniciação 

científica, nas modalidades de pesquisa e extensão, que foram apresentados na Mostra de 

Iniciação Científica do CCS, Congrega Urcamp e outros eventos científicos da região. 

 

Considerações finais 

 



 
 
 

 

O ensino deve ser realizado forma interdisciplinar para propiciar a interdisciplinaridade 

permitindo a integração dos professores e, por conseguinte, das componentes curriculares. E o 

resultado desse processo é a formação integral do acadêmico. 

Dessa forma destaca-se a importância das Atividades Integradoras, que se constitui como uma 

inovação pedagógica cuja finalidade é alterar a concepção dos cursos, tornando-os mais próximos das 

relações práticas da vida profissional e da realidade do mercado. Destinam-se, sobretudo, à atualização 

curricular – com conteúdo programático variáveis – pela incorporação de temas novos e de relevância 

científica, mas que não se desenvolvem em disciplinas autônomas. 

Enquanto componentes obrigatórios, essas atividades permitem novas situações que facilitam o 

desenvolvimento de competências e habilidades importantes na formação do discente, repercutindo em 

sua vida profissional, sendo elas: análise de problemas da sociedade na busca de soluções individuais 

e/ou coletivas; tomadas de decisões; vivência de situações de liderança; desenvolvimento de perfil 

empreendedor e comunicação de relações interpessoais. 

Um aspecto que ficou evidente é que as Atividades Integradoras contribuem para uma melhor 

socialização dos alunos de todos os cursos, diminuindo eventuais rivalidades ou competições 

negativas. Outra virtude é que elas demonstraram ser um instrumento valioso para incrementar a 

preparação para a vida e para a cidadania. 

Outro ponto a ser destacado é o grau de inovação que esta experiência com as Atividades 

Integradoras propicia, uma vez que oportunizam momentos ricos e valiosos que as componentes 

curriculares tradicionais não permitem. O formato aberto sem conteúdo predeterminado deu a elas 

uma flexibilidade necessária para atender às demandas dos cursos e dos estudantes. Enfim, elas se 

mostraram valiosas para a formação de cidadãos e profissionais com autonomia intelectual. 
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