
 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO:  

A FORMAÇÃO CENTRADA NA UNIVERSIDADE 

 

LIMA1, Ana Carla R. E.; LUNA2, Ana Virgínia A.; VILAS BOAS3, Fabíola S. O.  

Eixo temático: Desenvolvimento Profissional e Formação Docente 

 

Resumo: A necessidade de construir a profissionalidade docente quando profissionais 

assumem o magistério superior faz com que se instalem iniciativas pessoais e institucionais 

nessa direção. Entretanto, são processos de duração temporária, nem sempre acompanhados 

de ações que aprofundem as reflexões e os conhecimentos próprios da profissão de professor. 

Poucos são os que preveem um acompanhamento dos docentes com alguma permanência, 

para ajudá-los a consolidar aprendizagens. As instituições de ensino superior, normalmente, 

quando investem na qualificação docente dos seus professores, o fazem se referindo ao 

incentivo a pós-graduação. Não é muito frequente, também, encontrarmos nas instituições, 

programas adequados e bem estruturados de acompanhamento aos seus docentes, isto é, 

programas voltados para a docência universitária, seus saberes e especificidades. Enfim, o que 

sabemos é que há uma carência desse espaço de discussões e a troca de experiências entre os 

pares, além de uma contínua reflexão sobre a sua prática. O artigo tem como objetivo 

apresentar uma proposta de formação e desenvolvimento profissional de uma universidade 

pública do interior da Bahia que foi construída a partir de uma concepção de formação dos 

docentes universitários e o seu desenvolvimento profissional, sobre o olhar de quem é o ator 

principal desse processo: o docente. O repertório teórico no qual se ancora esta produção toma 

por referência estudos sobre do campo da pedagogia universitária, a formação e o 

desenvolvimento profissional dos docentes universitários, em articulação com os estudos no 

campo das histórias de vida e formação. A relevância centra-se nas discussões da ideia de que 

a formação é inerente ao sentido de ser, no que se refere aos docentes universitários, 

possibilita uma desconstrução da ideia de que este é um processo externo. A metodologia que 

viabilizou o desenvolvimento do estudo é de base qualitativa e teve como dispositivo as rodas 

de conversas sobre temas de sinalizados em diversas situações pelos próprios docentes: 

avaliação da aprendizagem, as dificuldades de leitura e produção dos estudantes, a prática 

educativa e a diversidade na sala de aula. Todo esse processo de escuta aos docentes foi 

fundamental na sistematização da proposta de formação institucional que compreende que a 

formação do professor universitário precisa acontecer a partir do seu lócus, do seu espaço de 

trabalho. Uma formação que seja tematizada pelas exigências do espaço de sua prática, não se 

esgotando, porém, nessa realidade imediata. 
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Introdução 

 

A compreensão dos percursos da formação dos docentes refletidos nesse artigo, nos 

ajuda a compreender melhor, de forma contextualizada, como os docentes universitários vem 

vivenciando o seu desenvolvimento profissional. 

É fundamental, compreender que o desenvolvimento profissional está aliado a 

dimensões maiores: as políticas públicas nacionais e as políticas institucionais que estão 

voltadas (ou deveriam estar) para atender à demanda de formação para o professor 

universitário. A universidade enquanto reguladora de sua condição social precisa ter como 

metas as políticas de qualificação profissional e formação contínua, porque estas são questões 

que estão voltadas para as políticas de desenvolvimento institucional (RAMALHO, NUÑEZ e 

GAUTHIER, 2004). 

Por isso, o trabalho docente deve ser considerado em sua totalidade, pois não se reduz 

à soma das partes, mas sim em suas relações essenciais, em seus elementos articulados, 

responsáveis pela sua natureza, sua produção e seu desenvolvimento. A docência requer 

formação profissional para seu exercício: conhecimentos específicos para exercê-lo 

adequadamente ou, no mínimo, a aquisição dos conhecimentos e das habilidades vinculadas à 

atividade docente para melhorar sua qualidade. Compreender a atividade docente no ensino 

superior como uma profissão e a docência como uma condição profissional, implica uma 

reflexão sobre a profissionalidade docente. 

O artigo aqui apresentado tem como objetivo apresentar uma proposta de formação e 

desenvolvimento profissional de uma universidade pública do interior da Bahia que foi 

construída a partir de uma concepção de formação dos docentes universitários e o seu 

desenvolvimento profissional, sobre o olhar de quem é o ator principal desse processo: o 

docente. O ponto mais relevante da proposta centra-se nas discussões da ideia de que a 

formação é inerente ao sentido de ser, no que se refere aos docentes universitários, possibilita 

uma desconstrução da ideia de que o processo formativo é sempre determinado de fora para 

dentro.  

Os docentes participantes das atividades propostas optaram por estas, por uma 

necessidade própria, foram em busca de novos conhecimentos, movidos pela 

profissionalidade, em busca de profissionalização, o que nos faz perceber que essa atitude de 

se reconhecer como sujeito em formação denota, também, o seu profissionalismo. As 

reflexões apresentadas foram desenvolvidas a partir de rodas de conversas sobre temas 

sinalizados em diversas situações consideradas como dilemas da prática: avaliação da 

aprendizagem, as dificuldades de leitura e produção dos estudantes, a prática educativa e a 



 

diversidade na sala de aula.  

A escuta aos docentes foi elemento fundamental para a implementação da proposta de 

formação institucional que compreende que a formação do professor universitário precisa 

acontecer a partir do seu lócus, do seu espaço de trabalho, contudo, não se encerra nessa 

realidade imediata. 

  

A formação dos docentes universitários 

 

 A reforma universitária de 1968 estabeleceu como princípio norteador, para o 

desenvolvimento da universidade brasileira, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Este 

princípio, formal e obrigatório, acabou por fazer com que a pesquisa passasse a ter mais 

relevância do que o ensino, para o docente universitário. No que se refere ao grande avanço 

que tal medida significou para a estruturação das universidades, ela também produziu 

historicamente “uma grande burocratização da pesquisa e uma enorme desvalorização da 

atividade docente” (CUNHA, 2005) 

 A implantação dos cursos de pós-graduação foi um dos pontos mais importantes da 

nova política para o ensino superior nesta época. Estes cursos foram considerados condição 

básica para transformar a universidade em centro criador de ciências, de cultura e de novas 

técnicas. Ao longo desse tempo, mais precisamente nas últimas quatro décadas, estudos 

diversos vieram sendo desenvolvidos no sentido de discutir o lugar da formação do professor 

universitário. 

 Marcelo Garcia, ao analisar os aspectos da docência no ensino superior, na Espanha 

questiona se são válidos, para o professor de ensino superior, os parâmetros de formação 

adotados para os professores de outros níveis. Para ele, em curto prazo, não é possível pensar 

num currículo de formação inicial de professores universitários, talvez seja 

mais plausível propor o desenvolvimento de programas de iniciação na 

profissão docente para aqueles professores universitários que se iniciam na 

docência (MARCELO GARCIA, 1999/2013, p.243). 

 

 Neste caso, o autor propõe que o primeiro ano seja de socialização ao ambiente 

universitário, embora deva ser lembrado que o professor traz uma bagagem de conhecimentos 

da universidade em função de sua vivência como estudante.  

 Cunha (1988) critica o caráter individualista e solitário assumido pela profissão 

docente. Segundo a autora, qualquer mudança no ensino superior depende de um projeto 

coletivo, o que: 

[...] requer um professor que dialogue com seus pares, que planeje em 

conjunto, que exponha as suas condições de ensino, que discuta a 

aprendizagem dos alunos e a sua própria formação, que transgrida as 



 

fronteiras de sua disciplina, interprete a cultura e reconheça o contexto 

em que se dá seu ensino e onde sua produção acontece. (CUNHA, 

1988, p.49). 

 

 Apesar de não haver ainda um consenso sobre a necessidade e o perfil da formação 

pedagógica para a docência no magistério superior, os estudos e as iniciativas que ocorrem 

com este propósito apontam para a perspectiva do desenvolvimento profissional. Isto porque, 

segundo Pimenta e Anastasiou (2010), as transformações nas práticas docentes só ocorrem na 

medida em que o professor amplia sua consciência sobre sua própria prática. Com este 

objetivo Marcelo Garcia pressupõe: 

[...] uma abordagem na formação de professores que valorize o seu caráter 

contextual, organizacional e orientado para a mudança. Esta abordagem 

apresenta uma forma de implicação e de resolução de problemas escolares a 

partir de uma perspectiva que supere o carácter tradicionalmente 

individualista das atividades de aperfeiçoamento dos professores. 

(MARCELO GARCIA, 1999/2013, p.137). 

 

 A concepção de que as transformações nas práticas docentes só ocorrerão na medida 

em que o professor ampliar sua consciência sobre sua própria prática e este movimento for 

impulsionado no interior da instituição de ensino, no diálogo entre pares, no acesso a estudos 

e pesquisas, tem favorecido a criação de espaços para discussões sobre a preparação dos 

professores universitários. 

 Conforme Pimenta e Anastasiou (2010), embora os professores da educação superior 

possuam experiências significativas e muitos anos de pesquisa e estudo em suas áreas 

específicas, predomina, entre eles, por vezes o desconhecimento científico do que seja, por 

exemplo, o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis. 

 A realidade é que os professores, quando passam a atuar na docência do ensino 

superior, fazem-no sem qualquer habilitação própria para ensinar. Se for oriundo das áreas da 

educação ou licenciatura, teve chances de discutir elementos teóricos e práticos relativos à 

questão do ensino-aprendizagem, ainda que direcionados a outra faixa etária de estudante. 

Porém, se ele for de outra área acaba, por algumas vezes, indo em busca de outra formação, o 

mestrado ou o doutorado, por exemplo, mas a lacuna permanece. Por isso uma boa iniciativa 

para pensar os processos formativos na universidade é a ênfase no trabalho coletivo, na 

criação de redes de relações e de solidariedade como propõe Nóvoa (2002). 

 Outro aspecto que não se pode perder de vista, é o fato de atualmente, as universidades 

receberem alunos que estão mudando o perfil do ensino superior. Os impactos da expansão da 

educação superior podem ser observados a partir das características de escolaridade entre as 

gerações mais recentes no Brasil. Além disso, Marcelo Garcia acrescenta outros elementos a 

esse perfil do novo aluno, 



 

(…) os alunos desempenham um papel importante na configuração da 

identidade profissional docente, não é menos verdade que os estudantes de 

hoje em dia tenham mudado muito em relação ao que eram há algumas 

décadas. Os denominados “nativos digitais” (jovens que nasceram na era da 

computação), familiarizados com os celulares e a comunicação sincrônica, 

habituados a se desenvolverem com comodidade no hipertexto, amantes dos 

videogames e com capacidade de processamento flexível de múltiplas fontes 

de informação, começaram a povoar nossas escolas e centros de ensino” 

(MARCELO GARCIA, 2010, p. 17). 

 

 E essas mudanças devem ser levadas em conta pelos docentes para saber a quais 

alunos estamos nos dirigindo. Esse novo perfil estudantil tem provocado mudanças em ações, 

posições, olhares e gerado novos objetos de estudo e debate. Uma preocupação que é 

recorrente nos dias atuais por todos nós, docentes é de como atrair a atenção deste aluno para 

a sala de aula? 

 Segundo Charlot (2002, p.60), o homem, ao se relacionar com o saber, “se confronta à 

pluralidade das relações que ele mantém com o mundo”.  A universidade, assim como a 

escola, tem papel fundamental na relação do homem com o saber. Sendo assim, este espaço 

deveria assegurar o acesso aos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, 

na intenção de que no processo da relação do estudante com o saber, este se constituísse 

criticamente e fosse capaz de atuar ética e politicamente nas transformações da sociedade na 

qual está inserido.   

 Assim, é possível afirmar que a formação pedagógica é um hiato na formação e na 

profissionalização do professor universitário, o que aponta que há uma fragilidade na 

construção e constituição do processo identitário do docente no ensino superior. 

 Os sentidos e os significados atribuídos à profissão e à formação docente do ensino 

superior, não podem ser construídos sem que os professores que atuam nesse nível de ensino 

reflitam sobre o seu próprio processo de inserção profissional nesse contexto, a partir da 

compreensão das experiências que os constituem nesse caminho de fazer-se professor do 

ensino superior. Neste sentido, a instituição tem papel primordial. 

 Uma das características da nossa sociedade é a exigência de qualidade: qualidade de 

serviços, qualidade de produtos, qualidade de vida. Para isso, exigem-se novos profissionais. 

A educação também se vê compromissada a pensar no seu profissional: o professor. Mas que 

professor? Quais saberes deverão ter? Como possibilitar que essa formação aconteça, de fato? 

 A formação do professor universitário precisa acontecer a partir do seu locus, do seu 

espaço de trabalho. Uma formação que seja tematizada pelas exigências do espaço de sua 

prática, não se esgotando, porém, nessa realidade imediata. 

 Para Soares e Cunha (2010) a formação é um fenômeno complexo no qual há poucas 

concordâncias no que se refere tanto às teorias quanto às dimensões mais relevantes para sua 



 

análise, pois esta envolve o desenvolvimento humano global, ou seja, a proporção pessoal de 

cada indivíduo que a recebe. 

Estar em formação implica em um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os próprios projetos, com vista à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional (NÓVOA, 1995). Esta se constrói com base no sentido 

que o profissional confere ao seu trabalho ao seu itinerário de vida, definindo o que se quer e 

o que não se quer e o que se pode como professor. 

Veiga (2006), refletindo sobre a docência e seus desdobramentos na formação, na 

identidade e na inovação didática, afirma que a formação, por estar vinculada à história de 

vida dos sujeitos, está em permanente processo de construção, de transformação; portanto, 

jamais estará pronta, concluída. Ela não se constrói pelo acúmulo de cursos, de técnicas, de 

conhecimentos, mas, por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de (re) 

construção permanente de uma identidade pessoal. Ou seja, a reafirmação de que a formação 

passa pela experiência do sujeito e por isso não pode ser um processo imposto, externo, 

impessoal.  

A formação é um processo de construção de conhecimentos, competências e saberes 

docentes. É um processo permanente de autodesenvolvimento que não começa nem acaba na 

escola, e tem o ato de ensinar e de aprender, como um auxiliar na busca do conhecimento e 

da competência pedagógica. Numa perspectiva crítico-reflexiva, esta deve garantir aos 

professores os meios de um pensamento autônomo. 

 

A formação centrada na universidade: a proposta das rodas  

 

A proposta das rodas de conversa emergiu da concepção de formação que norteia o 

Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais - 

ProFACE, ou seja, não é possível pensar a formação “de fora”, sem dar voz ao sujeito da 

formação. O objetivo dessa forma de discussão foi no intuito de possibilitar a abertura de um 

espaço de diálogo para a troca de experiências e problematização das práticas instituídas entre 

os docentes de diferentes áreas de conhecimento, para que, de forma coletiva e participativa, 

planejassem, organizassem e consolidassem proposições para a construção de espaços 

formativos, que contribuam para o exercício da docência universitária no âmbito institucional. 

Para fazermos a primeira aproximação aos docentes lançamos um convite para que 

pudéssemos debater o tema “O aluno da universidade não é mais o mesmo”: um tempo para 

repensar a docência universitária, proposta esta que buscou problematizar que não é possível 

pensar nesse “aluno” sem repensar o exercício da docência. 



 

Antes da implementação da proposta do programa institucional, foram realizadas 

pesquisas sobre a pedagogia universitária, o acesso e permanência do aluno na Universidade, 

por meio de pesquisas da pós-graduação - Mestrado e Doutorado – na/sobre a universidade e a 

docência nesta Universidade, além da escuta de coordenadores de Colegiados ao longo de um 

ano. Todas essas questões sinalizaram de forma recorrente uma expressão dos docentes que 

assim ecoa: "o aluno da universidade não é mais o mesmo!”. 

Junto ao desafio de lidar com o perfil do “novo” aluno temos questões que são 

amplamente conhecidas no âmbito das universidades: a naturalização da docência como uma 

profissão aprendida no dia-a-dia e desprovida de saberes específicos para além do 'domínio do 

conteúdo' reforçam uma visão não profissional da docência. Esta realidade só dificulta a 

apropriação crítica da cultura universitária, dos currículos e seus condicionantes (históricos, 

sociais, políticos, epistemológicos), das situações concretas de sala de aula, o que repercute 

significativamente na qualidade do trabalho daqueles que ensinam no nível superior, bem 

como na sua capacidade de intervenção consciente e crítica na realidade. 

Sem dúvidas, muitos são os temas necessários para pensar a atividade docente nesse 

contexto ora apresentado. Contudo, partimos do princípio de que há tópicos que se 

sobressaem naturalmente dentro da nossa realidade por se constituírem dilemas da prática, por 

isso elegemos quatro temas iniciais considerados dilemáticos: avaliação da aprendizagem, as 

dificuldades de leitura e produção dos estudantes, a prática educativa e a diversidade na sala 

de aula. Esse foi o ponto de partida para começarmos a construir o entendimento de que a 

formação é necessária a todos nós, independente da área de formação inicial e/ou atuação 

profissional paralela, das nossas titulações ou do nosso tempo de atividade na docência.  

As rodas de conversa foram pensadas como a forma mais pertinente de sensibilização 

aos professores sobre a necessidade de assumir o protagonismo no seu processo formativo. A 

proposta visou permitir que os participantes expressassem suas impressões, conceitos, 

opiniões e concepções sobre os temas propostos, permitindo discutir reflexivamente as 

manifestações apresentadas pelo grupo.  

 

Um tempo para repensar a docência universitária 

 

As mudanças na concepção da docência no ensino superior incluem não só o critério 

de competência científica (conhecer é saber), como fator definidor para sua atuação, mas, 

também, a necessidade de ampliar conhecimentos pedagógicos e socializá-los, essa proposta 

por si só apresenta-se como referência de organização e qualificação das atividades de ensino 

na universidade.  



 

A ideia de formação aqui defendida, desde a sua origem, busca assegurar a 

participação incondicional dos professores na construção da proposta institucional, 

ressaltando o quanto é importante a participação do docente em espaços nos quais ele é 

formalmente o sujeito aprendiz, tendo a oportunidade de eleger, junto com outros colegas, sua 

prática para reflexão, com ela dialogando, tendo os saberes já constituídos como pilares que o 

apoiam na sistematização e construção de novos fazeres. Desta forma, a formação docente 

envolve três processos: o desenvolvimento pessoal relacionado à produção da vida do 

professor; o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento institucional/organizacional 

(NÓVOA, 1992). 

Nas rodas de conversa os diálogos ressaltaram a iniciativa do ProFACE, de ensejar a 

abertura de espaço de discussão e reflexão coletiva acerca dos dilemas da prática docente na 

universidade. Foram 23 participantes na roda de prática educativa, 25 na avaliação da 

aprendizagem, 10 as dificuldades de leitura e produção dos estudantes e na de diversidade na 

sala de aula foram 14. Ao todo tivemos 72 docentes participantes nessa atividade que foi um 

marco para que pudéssemos desenvolver propostas posteriores. As rodas foram mediadas por 

outros colegas professores mais experientes nas temáticas propostas, que se colocaram a 

disposição para colaborar. 

Entre muitas reflexões que emergiram desses diálogos alguns se destacaram, 

  os professores tendem, no dia a dia, a reproduzir práticas e procedimentos 

rotineiros e burocráticos, o que termina por empobrecer o processo de 

ensino e aprendizagem. (PA 1, Roda 1) 

  

a necessidade se desenvolverem práticas interdisciplinares e de se levar em 

conta as especificidades de determinadas disciplinas e áreas de 

conhecimento, que requerem formas específicas de abordagem de 

conteúdos. (PA 7, Roda 1) 

 

o docente se forma ao longo de sua trajetória pessoal e social, portanto, não 

basta apenas dominar técnicas de ensino. Nesse sentido, propõe a todos uma 

reflexão acerca do que estamos ensinando aos nossos alunos, já que talvez 

as metodologias que o professor aprendeu não atendam mais os anseios 

formativos dos estudantes na atualidade. (PA 15, Roda 1) 

 

 

A atividade docente como prática social complexa envolve conhecimentos, 

habilidades, atitudes, expectativas e visões de mundo implicadas pelas diferentes histórias de 

vida dos professores. Desse modo, é influenciada pela cultura das instituições onde se 

realizam e, na universidade, esta atividade se situa no âmbito de uma instituição singular que 

se constitui por processos de diferenciação e convergências, relações formais e informais que 

se produzem no cotidiano. Por isso podemos dizer que o cotidiano das instituições de ensino 



 

superior, espaço de produção do professor universitário, é uma dimensão da história que se 

constitui numa totalidade aberta e que possui alguns aspectos que valem ser ressaltados. 

A compreensão da docência vivenciada nas instituições de ensino superior, nessa 

perspectiva, permite um entendimento mais preciso sobre como são formulados processos, 

procedimentos e ações realizadas em função de uma programação acadêmica e que vão 

influenciar na constituição dos conhecimentos docentes. 

A roda mais frequentada trouxe como principal preocupação o processo de avaliação 

da aprendizagem. A “angústia” dos professores no ato avaliativo foi ressaltada, especialmente 

ligada à necessidade de se estabelecer uma nota para o processo (ou para o produto), muitas 

vezes identificada como injusta, ou coerente com o que estava sendo proposto. 

O binômio verificação/avaliação foi amplamente debatido e trouxe para o centro a 

questão sobre as práticas avaliativas. Uma das professoras (P4, Roda 2)  lembrou que avaliar é 

produzir juízos e, portanto, a questão da subjetividade está sempre presente. Essa 

subjetividade, no entanto, deve estar em diálogo com alguns termos objetivos que permitam 

clareza por parte dos envolvidos no trabalho que se está desenvolvendo e nos critérios que 

serão utilizados para sua avaliação. Consideraram este o tema mais urgente para investimento 

em propostas posteriores. 

Na discussão sobre as dificuldades de leitura e produção dos estudantes, propostas 

pela Roda 3, os participantes dialogaram acerca das seguintes constatações gerais: 

 

O perfil do aluno da UEFS mudou, mas muitos professores continuam com 

as mesmas expectativas em relação aos alunos que ingressam na instituição; 

(PA 3, Roda 3) 

 

Muitas práticas docentes mantêm um enfoque tradicional ao longo dos anos, 

principalmente, com relação à leitura e à produção de texto na 

universidade; (PA 5, Roda 3) 

 

Muitos professores ainda concebem a leitura e a escrita como “produto” e 

não como “processo” por meio do qual os sujeitos constroem e são 

construídos. (PA 8, Roda 3) 

 

Face às constatações elencadas, os presentes indagaram: Quais alternativas podemos 

construir para reverter, minimizar esse cenário? Quais possibilidades de mudança são viáveis 

para ajudar os alunos a superar essas dificuldades? Inicialmente, destacou-se o fato de que as 

ações precisam ser institucionais e não individuais e como propostas foram registradas: 

 Criação de espaços livres e abertos para oficinas de leitura e produção 

escrita à comunidade acadêmica; 

 Implementação de atividades, no âmbito da extensão, visando ao 

aperfeiçoamento da formação/prática pedagógica do professor e 

também à produção de textos acadêmicos; 



 

 Acompanhamento mais individualizado por meio de Tutoria aos 

alunos com dificuldades específicas de leitura e escrita; 

 Mapeamento das ações já desenvolvidas por professores na direção da 

produção de leitura e escrita dos alunos; 

 Investimento, no âmbito das disciplinas, no conhecimento do perfil 

dos alunos com os quais trabalhamos: sua história de vida, suas 

histórias de leitura; 

 Socialização das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Leitura, a fim 

de difundi-las para a Comunidade Acadêmica. (Registros da Roda 3) 

 

No que se refere a Roda 4, acerca da Diversidade, muitas solicitações foram feitas:  implicar 

os colegiados nas atividades de formação visando a construção e implantação de políticas inclusivas e 

a construção de uma cultura de respeito à diversidade a partir dos cursos; garantir a perenidade das 

discussões definindo períodos de encontros; criar e fortalecer grupos de estudos a partir de temas de 

interesse; criar espaços de trocas de experiências pedagógicas exitosas; incluir o tema da diversidade 

como mesa no próximo encontro do PROFACE, entre tantas outras propostas. 

Sempre partindo do princípio da necessidade de escuta ao sujeito da formação, o  ProFACE 

propõe momentos intensivos de reflexão nos períodos de recesso acadêmico e momentos permanentes 

ao longo do semestre. É direcionado por um conjunto de princípios norteadores e referenciais, 

objetivos e estrutura, que apontam necessidade formativas específicas do ser professor universitário. 

Dentre as ações que o constituem, destacam-se, também, os Encontros de Formação, que 

visam propiciar espaços para ampliar as possibilidades de formação pedagógica e de desenvolvimento 

profissional dos docentes da UEFS, muitos sinalizados a partir das Rodas; há, ainda, as Oficinas 

Pedagógicas, atividades de curta duração que visem instrumentalizar os docentes quanto a aspectos 

diversos, sempre sinalizados por eles próprios. 

 

Tecendo considerações 

 

A necessidade de construir a profissionalidade docente quando profissionais assumem 

o magistério superior faz com que se instalem iniciativas pessoais e institucionais nessa 

direção. Em geral vemos que estes são movimentos ligados à concepção de educação 

continuada, onde são sugeridos cursos e projetos para os docentes se engajarem, enquanto 

exercem suas atividades cotidianas. Foi nessa linha a proposta destas rodas de conversa. 

 As diferentes iniciativas atestam a existência de movimentos que reconhecem a 

necessidade de saberes próprios para o exercício da profissão de professor da educação 

superior. 

A Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS propôs no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional a criação de um programa de desenvolvimento profissional e 

formação, Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências 



 

Educacionais – ProFACE. Este programa foi implementado em 2015 dentro da concepção 

aqui esboçada. 

 É importante considerar as questões, ou olhares, trazidos pelos professores, para 

contribuir nessa construção colaborativa do referido programa, visto que esta é a sua 

concepção maior: ser uma construção coletiva e não prescritiva. Que possamos construir uma 

universidade mais sensível às questões da docência universitária, pois, é preciso lembrar que a 

principal finalidade da universidade é a formação profissional, mas, sobretudo, humana. 

 Por fim, resta dizer: “Porque qualquer projeto de formação transporta uma “utopia”, 

que não é a imagem do impossível, mas a introdução do presente de uma outra maneira de 

pensar e de viver a educação”. (NÓVOA, 1988/2010). Estar aberto às experiências e poder 

refletir sobre elas, requer: parar para sentir, para ouvir, para ver, o que dizem os docentes. Isso 

já é um bom começo para dar sentido à formação. 
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