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Resumo: Recrutados das diversas formas, o docente da educação superior assume a docência 

sem elementos formativos que o habilitem para tal, a não ser, as representações das práticas 

dos seus professores vivenciadas quando alunos, que assumimos não ser suficiente para a 

complexidade que é a docência. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo identificar 

o processo de iniciação à docência dos professores na universidade e a forma como são 

incluídos nas atividades docentes através dos órgãos responsáveis, abrangendo o 

acompanhamento dado durante o percurso profissional, a partir da análise do 

sentimento/impressão dos professores entrevistados no contexto de uma universidade estadual 

pública do interior da Bahia. Para tanto, o referencial teórico que serve de fundamento está 

pautado nos estudos de Gaeta, Masetto (2013); Mas Torelló (2013); Cruz Tomé (1994) e 

outros. Os sujeitos da pesquisa foram os professores, escolhidos de forma aleatória, que se 

dispusessem a participar da pesquisa. A pesquisa qualitativa foi o direcionador das ações e os 

dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas realizadas com os professores. 

Como resultado identificamos que a universidade, através dos seus órgãos responsáveis pela 

graduação, não orienta os seus professores sobre a condução da docência e atividades que 

devam desenvolver - seja através do acolhimento inicial, seja durante o seu percurso 

profissional, o que gerou nos docentes entrevistados, sentimentos: de invisibilidade como 

profissional, solidão por suas ações se constituírem no isolamento, e sem relações com os seus 

pares e com a instituição já que as suas atividades, na universidade, acontecem a partir da sua 

visão, compromisso e ética. 
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Introdução 

 

  

 Historicamente, os docentes universitários eram recrutados a partir da sua experiência 

no campo prático, geralmente possuíam renome nas áreas especificas de atuação e vinham 

para a universidade para realizar uma atividade a mais dentro da sua profissão (MASETTO, 

1998). 

 Durante muito tempo, esse profissional gozava de respeito e consideração e não 

existiam contestações quanto a sua competência, ensinar era “transmitir conhecimentos” e 
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aprender “receber esses conhecimentos”, sendo que a repetição do que o professor transmitia 

por parte dos alunos era condição para indicar a aprendizagem. 

 No entanto, as transformações que aconteceram nas últimas décadas do século XX, 

decorrentes das mudanças profundas na estrutura e no sentido social da universidade 

(ZABALZA, 2004), aliados a ampliação do número de vagas e da chegada de um novo aluno, 

levaram a questionamentos sobre quem é esse profissional e qual formação é necessária para 

o exercício qualificado da sua ação. 

 Outro fator significativo ocorreu a partir da década de 1990. Com a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9.394/96, foi estabelecido, em seu Art. 66: A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. E o seu Art. 52 tem como destaque 

que as instituições de ensino superior possuam em seus quadros “um terço do corpo docente, 

pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; e um terço do corpo 

docente em regime de tempo integral” indicando que o docente universitário deveria ser o 

pesquisador, e passando a exigir que para assumir a docência universitária os postulantes 

deveriam possuir no mínimo mestrado e doutorado3. A partir desse período inauguramos a 

denominada ‘era das titulações’, com crescente número de professores oriundos da pós-

graduação, sem possuírem experiências no campo prático profissional “ensinando o que não 

experienciavam” (BEHRENS, 2011) e tampouco experiências ou formação para o exercício 

da docência.  

 É importante destacar que estudiosos como Cunha (2005) Baibich-Faria (2010), 

Almeida (2012), entre outros, indicam que a pós-graduação forma o pesquisador e que a 

docência não tem tido relevância nesses programas, mesmo as que possuem disciplinas 

geralmente denominadas de ‘Metodologia do Ensino Superior’ ou ‘Didática do Ensino 

Superior’. E ainda, aquelas que possuem o ‘Tirocínio docente’ como obrigatório para 

bolsistas, ou alunos que não possuem experiência docente, são consideradas insuficientes, 

pela carga horária pequena e pela forma como são conduzidas essas atividades. 

 Sem formação específica para a docência e possuindo como experiência de ensino as 

vivências quando aluno, que assumimos não ser suficiente, pois, ser aluno e ser professor 

acontecem de maneiras diferentes, não sendo suficiente a mudança de posição para garantir 

uma atuação qualificada, esse professor chega a universidade e, de maneira geral, é recebido 

pelo departamento onde irá atuar, recebe a ementa da disciplina, o plano de curso anterior, se 

                                                           
3 Ainda é possível encontrar docentes que possuem somente a graduação e especialização Lato-Sensu, 

contratados como professores auxiliares, principalmente nas áreas de saúde e exatas na universidade campo da 

pesquisa. 

http://www.uesb.br/catalogo/index.asp?pag=docentes_campus.asp&tcab=Docentes%20por%20Departamento 
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houver, algumas orientações administrativas e é encaminhado para as suas turmas de trabalho.

 Nesse sentido esse professor conduz a sua docência vivenciando um percurso solitário 

e individual, em função de não receber orientação por parte da universidade e nem tampouco 

dos professores mais antigos, acreditando que a docência deva se estruturar e acontecer nesse 

contexto. 

Apontamos como fator motivador para a realização dessa pesquisa as experiências 

vivenciadas pelas pesquisadoras em seu campo de atuação, por possuírem sentimentos e 

impressões de solidão e isolamento nas suas trajetórias como docentes e por compreenderem 

que os espaços formativos vivenciados (mestrados e doutorados) não possibilitaram a 

compreensão ou aprendizagem para o exercício da docência. 

Assim, apresentamos como questão delineadora da nossa pesquisa: quais 

impressões/sentimentos possui o docente da educação superior sobre o seu processo de 

iniciação a docência universitária? 

 A presente pesquisa apresentou como objetivo geral: 

-  Analisar o processo de iniciação à docência dos professores na universidade. 

E como objetivos específicos: 

- Identificar a forma como esses professores são incluídos na universidade através dos 

órgãos responsáveis; 

- Compreender o acompanhamento dado pela universidade durante o percurso 

profissional desse docente. 

- Analisar a impressão/sentimento do docente universitário sobre o processo de 

iniciação à docência universitária e a contribuição na sua trajetória docente. 

  

2.MARCO TEÓRICO 

  

 Especialistas em áreas específicas de conhecimento, característica determinante para 

serem contratados para lecionar na universidade, esses docentes, em sua maioria se valem 

dessa condição para assumirem a sala de aula, sem maiores requisitos e de formação 

especifica para a docência, no entanto, o “fato de terem vivenciado e transitado vários anos na 

universidade como aluno, um professor iniciante no ensino superior ainda não conhece esse 

lugar como um local de trabalho” (GAETA; MASETTO; 2013, p. 15). 

Almeida chama a atenção para o fato de que: 

 

Na maioria das instituições brasileiras de ensino superior, incluindo as universidades, 

embora seus professores, ou parte deles, tenham realizado sua formação em cursos de 

pós-graduação stricto-sensu e possuam experiência profissional significativa e até 

mesmo anos de estudos em suas áreas especificas, predomina o desconhecimento 
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científico e até o despreparo para lidar com o processo de ensino-aprendizagem, pelo 

qual passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula 

(ALMEIDA, 2012, p.64). 

 

 Aliados a essa questão, ainda existem ideias preconcebidas sobre a docência 

universitária que vão sendo transmitidas de geração em geração, entre elas, “a ideia que para 

ensinar, basta apenas possuir conhecimentos sobre uma disciplina”; “que ensinar se aprende 

ensinando” “o bom professor nasce”, “o professor aprende na prática e não necessitam de 

formação específica, em todo o caso a formação é uma tarefa individual” (CRUZ TOMÉ, 

1194). 

Cruz Tomé, destaca ainda que:  

Certos mitos e resistências amplamente válidas na instituição universitária, dificultam 

a possibilidade de formação e desenvolvimento profissional do professor 

universitário. Apesar de sua necessidade e dos resultados empíricos obtidos por 

professores que participam de atividades de formação, as suposições ou ideias 

preconcebidas contra a formação explicam, em parte, a falta de tradição nesse campo4 

(Tradução nossa) (CRUZ TOMÉ 1994, p. 13): 

 

 Nesse sentido, o professor iniciante, geralmente, detentor de título de mestre e/ou 

doutor, acredita e se vale desses mitos para assumir a sala de aula, sem, inicialmente se dá 

conta de que as memórias das práticas vivenciadas e que repetir modelos considerados 

eficientes, não serão suficientes, daí em diante para exercer a docência.   

 Por outro lado, a universidade que recebe esse docente, corrobora com essas ideias e 

geralmente contrata os professores mediante a posse da titulação e da formação inicial, ou 

seja, a formação inicial garante o conhecimento específico e a titulação, por sua vez, garante a 

qualificação exigida pela lei 9. 394/96. 

 Segundo Isaia, 

Chama a atenção a ausência de compreensão de professores e de instituições sobre a 

necessidade de preparação específica para exercer a docência. Assim, os docentes, 

mesmo estando cientes de sua função formativa, não consideram a necessidade de 

uma preparação específica para exercê-la. Como se o conhecimento especifico 

desenvolvido nos anos de formação inicial e/ou ao longo da carreira e também o 

exercício profissional bastassem para assegurar um bom desempenho docente 

(ISAIA, 2006, p.65). 

  

 Nesse sentido, após a aprovação no concurso e sua efetivação, os docentes começam a 

lecionar a partir das suas próprias crenças, e são poucas as universidades que assumem a 

formação especifica para a docência como necessária proporcionando aos seus docentes 

momentos formativos. 

                                                           
4 Ciertos mitos y resistências, ampliamente vigentes em la instituición Universitaria hacen difícil la posibilidad 

de formación y dessarrollo professional del docente universitário. A pesar de su necesidad y dos resultados 

empíricos que obtienen los professores que entran em atividades formativas, las asunciones o ideias 

preconcebidas contra la formación explican, em parte, la falta de tradición em este campo. 
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 Tendo em vista esse contexto, os docentes da educação superior, desenvolvem uma 

docência isolados uns dos outros, presos em suas salas de aula, não existem interlocução e/ou 

momentos de colaboração, assumindo desde o início a responsabilidade pelo que ensina e a 

forma como ensina. 

 A solidão com que essa docência se desenvolve, produz como consequência o 

sentimento de invisibilidade, decorrentes da falta de valorização e de acompanhamento com 

que a docência é tratada nos espaços acadêmicos. Uma docência exercida com qualidade não 

proporciona promoção e nem valorização profissional, no entanto, desenvolver pesquisas 

acadêmicas, apresentar trabalhos em congressos e publicações em revistas indexadas, garante 

a valorização e a promoção na carreira.  

  

3. METODOLOGIA 

 Se faz necessário para uma empreitada de pesquisa, em um primeiro momento, a 

definição dos caminhos que serão percorridos, e nesse sentido, aqui optamos pela pesquisa 

qualitativa, que segundo Bogdan e Biklen (1994) envolve a obtenção de dados descritivos.  

Esses, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, com preocupação 

em dar voz aos sujeitos da pesquisa por meio da análise dos dados coletados, em entrevistas, 

busca-se identificar/conhecer o processo de iniciação a docência dos professores na 

universidade a partir do sentimento/impressão desses docentes: início da sua carreira docente, 

ingresso na universidade, acompanhamento dado na sua trajetória, bem como interpretar as 

mensagens contidas nas suas falas. 

 E o estudo de caso, definido por Amado & Freire (2014, p.124) fundamentados em 

Gall e colaboradores (2007, p.447) “como um estudo em profundidade de um ou mais 

exemplos de um fenômeno no seu contexto natural, que reflete a perspectiva dos participantes 

nele envolvidos”, direcionou as atividades desenvolvidas. 

Trata-se, portanto, de um estudo de caso, que tem como cenário uma Universidade 

Estadual da Bahia - com 28 anos de existência, possuindo 12 cursos de graduação, cinco 

programas de pós-graduação, sendo 3 (três) mestrados e 2 (dois) doutorados, distribuído nas 

áreas de saúde e exatas. Possuindo mais de 2.000 alunos e mais de 500 professores.  

Foram selecionados 7 (sete) docentes entre os vários departamentos da universidade, 

que se dispuseram a participar da pesquisa. 

A pesquisa consta de duas etapas a primeira de estudo bibliográfico a partir das 

categorias definidas a priori – à docência e o professor iniciante; a segunda de trabalho de 

campo realizado através das entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de identificar o 

perfil profissional desse docente, e o seu processo de iniciação a docência na universidade. 
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As entrevistas foram devidamente gravadas, transcritas e encaminhadas aos docentes 

e, caso existissem divergências entre a fala e a transcrição, fossem possíveis as correções. 

A análise de conteúdo foi a entendida como técnica adequada à interpretação dos 

dados coletados, que, conforme Bardin (1977, p. 46) “o objetivo da análise de conteúdo é a 

manipulação de mensagens (conteúdo e impressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem”.  

Por fazer parte do locus da pesquisa, procuramos evitar os preconceitos e manter a fala 

do professor como o guia principal das análises e interpretações realizadas. 

 

4. RESULTADOS 

 a) Perfil do bacharel docente: os dados encontrados na pesquisa 

 Os docentes, sujeitos da pesquisa, eram todos bacharéis com formação inicial diversas, 

a saber: Ciências da Computação, Medicina Veterinária, Nutrição, Fisioterapia, Engenharia 

Elétrica, Odontólogo e Enfermagem. 

Dos sete 4 possuíam doutorado: em Genética e Evolução, Ciência da Computação, 

Endodontia, Enfermagem, 2 mestrados em Biofísica e Saúde Pública e 1 em processo de 

doutoramento em Ciências da Computação. 

Também possuíam tempo de docência entre 06 e 32 anos de docência, configurando 

que esses docentes se encontram entre a fase de estabilização e a fase de serenidade, não são 

mais iniciantes e nem se encontram ainda na fase de desinvestimento. (HUBERMAN, 1995) 

Inicialmente procuramos identificar como tinham chegado à docência, em função de 

não ter sido essa a sua opção profissional inicial, encontramos nas respostas, desde a 

“primeira oportunidade de emprego”, “a oportunidade de vivenciar o espaço acadêmico”, 

“exemplos de bons professores”, “no segundo semestre do curso decidiu que ia ser professor” 

“a estabilidade da carreira docente no ensino público”. 

 No entanto, quando questionados se possuíam ou se tinham realizado formação 

especifica para a docência, as respostas indicaram que; “nunca tinham feito nada específico 

para a docência”, “tinham feito uma disciplina no mestrado que não recordavam o nome”, 

“um curso online, quando lecionava na universidade particular”, “quando chegou a 

universidade, mas depois não fez mais nada”, “disciplina e seminários sobre docência na 

universidade”, conforme depoimentos. 

Ainda buscamos, entender na construção desse perfil: como aprenderam a ensinar? - 

“Na prática mesmo”; “sozinha, por tentativa e erro”; “repetindo práticas que considerava boas 

de antigos professores”; “aprendi estudando e com a ajuda de meu pai que era professor”.  
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E em decorrência dessas respostas, buscamos desvelar qual a concepção de ensino que 

esses professores possuíam, e quando perguntamos, o que é ensinar? - “Ensinar é transmitir 

conhecimentos”; “é fazer o aluno aprender”; “passar o conteúdo de forma que os alunos 

aprendam”; “passar o conteúdo da maneira que eu julgo mais didática possível”, reforçando a 

ideia tão combatida de que ensinar é transmitir conhecimentos.  

 Nesse estudo o perfil dos docentes reforçam os encontrados na literatura (BERHENS, 

1998, 2011; MASETTO, 1998, 2001, 2012; CRUZ TOMÉ, 1994; CUNHA; 2005) entre 

outros: bacharéis que assumem à docência, após a formação inicial – cursam o mestrado e o 

doutorado, sem formação especifica para a docência e em sua maioria (5 dos 7 entrevistados) 

nunca vivenciaram a profissão no campo prático. 

  

b) O papel da universidade na iniciação profissional e acompanhamento do 

docente no ensino superior: cada um por si e ... 

 

Por terem iniciado a sua docência na universidade, sem experiência anterior com o 

ensino, a não ser a vivência como aluno e algumas formações em cursos on-line, disciplinas 

cursadas em mestrados e doutorados, que nos relataram terem sido irrelevantes, pois não 

contribuiu significativamente para uma docência mais qualificada, nos interessava 

compreender qual o papel da universidade nesse processo - inicialmente e durante o processo 

de exercício da docência. 

Começamos por buscar desvelar como tinha sido o acolhimento da universidade a 

partir da contratação desse docente, para tanto, perguntamos: como foi sua acolhida pela 

universidade, você foi orientado sobre as funções docentes que iria desenvolver? As 

respostas, em sua maioria, indicaram que não aconteceram orientação por parte da 

universidade quando foram convocados para ensinar, “nenhuma orientação, o departamento 

me orientou sobre as questões administrativas”; “o colegiado me entregou a ementa da 

disciplina”; “a área de conhecimentos específicos me “ensinou o caminha das pedras”; as 

questões administravas, como preencher o plano de trabalho individual”, “não vejo isso não, é 

cada um por si e deus por todos”.  

Segundo os dados coletados, esses docentes, só recebem orientações de como devem 

se comportar quanto aos espaços e atividades administrativas, mas nada específico para a 

docência. Não são orientados e nem apresentados ao Regimento Geral da Universidade, as 

Resoluções que tratam do ensino; ao Projeto Pedagógico: nem da universidade e tampouco do 

curso em que irão atuar; sistemas de avaliação; perfil de egresso; matriz curricular; nada disso 

é de conhecimento dos sujeitos dessa pesquisa. 
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E quando questionados se tinham conhecimento sobre esses documentos, a maioria 

respondeu que não - “nunca li o projeto pedagógico do curso e nem o regimento geral da 

universidade”; “não conheço o perfil do egresso do meu curso, pois nunca li o projeto 

pedagógico do curso”; “não, não tenho conhecimento sobre esses documentos não”. Somente 

um dos sujeitos entrevistados respondeu que: “fui coordenadora do curso, então precisava me 

inteirar do regimento geral da universidade e do projeto do curso”. 

Por certo, que a negligência da universidade no que tange a iniciação a docência 

desses professores, que começam a ensinar sozinhos e isolados, vão desenvolvendo suas 

práticas pedagógicas referenciadas nas experiências que tiveram como alunos, reforçando 

modelos considerados tradicionais, que já demonstram esgotamento e que não dão mais conta 

da universidade na contemporaneidade. 

O início da docência como já vimos, acontece de forma solitária, no entanto, esses 

docentes já possuíam tempo de docência na universidade, portanto, nos interessou também 

identificar como a universidade acompanhava o seu desenvolvimento profissional e o que era 

possibilitado a esses docentes para melhorar ou transformar a sua prática pedagógica.  

Para tanto, questionamos esses docentes: A universidade lhe propicia algum 

momento de atividades para o exercício da docência, em algum momento você já foi 

convidado (a) para estudo e/ou reflexão sobre a docência? E tivemos como respostas: 

“nunca fui convidada para nada, só se passou batido, mas nunca fui convidada ou convocada 

para nada, por nenhum órgão nesses 15 anos”; “ aqui na universidade nunca fui convidada 

para nada”; “ as vezes o departamento realiza na semana pedagógica alguma palestra sobre o 

ensino, mas não é obrigatório, dificilmente eu vou”; “ mesmo na semana pedagógica, que é 

estabelecido no calendário da universidade, a gente chega não tem nada, não foi preparado, 

acho que a gente cresceu muito, tem muitos doutores, muitas pesquisas, portanto, eu não vejo 

quase nada sobre essa temática”. 

No que concerne à avaliação docente no acompanhamento das atividades 

desenvolvidas, perguntamos se a universidade realizava, anualmente ou semestralmente 

e de que forma, algum tipo de avaliação:  “o colegiado aplica um formulário para os alunos 

responderem, a gente recebe individualmente, mas não discutimos sobre os resultados”; “ o 

colegiado aplica, mas as vezes a gente nem recebe o resultado”; “ o colegiado aplica, mas se 

você é bem avaliado ou mal avaliado, não existem considerações alguma sobre isso”;“ a que o 

colegiado aplica, a gente usa para as progressões, mas pode optar ou não por colocar”.  

Dessa forma, o instrumento aplicado pela universidade, através dos colegiados dos 

cursos, segundo as informações oferecidas pelos docentes, tem pouca ou nenhuma serventia, 
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já que não são mobilizadoras e nem indicativos de reflexões e transformação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas por esses professores. 

Nessa perspectiva, buscamos então identificar e analisar, por meio das falas desses 

docentes, impressões e sentimentos com relação à forma como foi recebido na universidade, o 

início da sua trajetória profissional e do acompanhamento dado ao seu trabalho.  

A iniciação à docência acontece desprovida de orientação por parte da universidade e 

de seus órgãos responsáveis. Formações esporádicas são realizadas pelos departamentos dos 

cursos em semanas pedagógicas, que resultam em pouca participação por parte do docente, 

demonstrando por vezes desinteresse e, mesmo aplicando instrumentos de avaliação docente, 

os resultados apresentados tem pouca serventia e não servem para ressignificar à docência 

praticada por esses profissionais. 

Nesse movimento, constatamos a falta de prestígio e valorização da docência na 

universidade, lócus da nossa pesquisa, de forma recorrente e consequente desvalorização do 

próprio professor pela falta de direcionamento e oportunidades de reflexão coletiva e 

orientada sobre as suas práticas pedagógicas. Ainda constatamos que os professores trabalham 

a partir das suas crenças, valores e ética, recaindo, inclusive, sobre falta de entendimento da 

importância do seu papel social.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise da trajetória inicial desses docentes no ensino universitário, aponta que de 

forma recorrente as universidades não consideram como necessária uma formação anterior 

específica para o exercício da docência. 

 Também, desconsidera o acompanhamento durante a trajetória profissional e não 

desenvolve mecanismos para que os órgãos responsáveis pelo ensino crie espaços de 

construção e discussão colaborativa de conhecimentos sobre o ensino. 

Dessa forma, o isolamento e a solidão com que esses profissionais executam a sua 

docência é recorrente, é comum possuírem grupos colaborativos para o desenvolvimento da 

pesquisa, no entanto, não conseguimos enxergar grupos que se organizem para discutirem a 

docência, mesmo os órgãos responsáveis diretamente pela docência – os colegiados e as áreas 

de conhecimento - não costumam realizar discussões sobre a docência exercida por esses 

profissionais.  

Para os docentes a impressão é de invisibilidade da docência, que se configura pela 

falta de prestígio e de acompanhamento da universidade, se você conduzir de maneira que não 

resulte em situações embaraçosas entre professores e alunos, não irão acontecer maiores 

penalidades. Ainda, que ser um bom professor está relacionado diretamente a ser um bom 
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pesquisador, a progressão e promoção dentro da universidade acontecerá mediante a sua 

qualificação ‘stricto senso’, caso você desenvolva uma docência qualificada, mas não possuir 

o mestrado e o doutorado, não conseguirá avançar na carreira docente. 

A discussão sobre a prática pedagógica, segundo esses docentes, não acontece, não 

existem momentos colaborativos de troca entre docentes, os mais experientes não acolhem os 

novatos, auxiliando a iniciação à docência, conduzindo a um sentimento de que a docência se 

constitui em uma atividade que se vivencia sozinho. 

 

 

Referências 

 

ALMEIDA, Maria Isabel de. A construção da pedagogia universitária no âmbito da 

Universidade de São Paulo. In: PIMENTA, Selma Garrido; ALMEIDA, Maria Isabel de 

(Org.). Pedagogia universitária: caminhos para a formação de professores. São Paulo: 

Cortez, 2011, p. 7-15.  

BAIBICH-FARIA, Tânia Maria et al. O espaço da pós-graduação em educação: uma 

possibilidade de formação do docente em educação superior: culturas e compreensões dos 

programas de pós-graduação em educação. In: CUNHA, Maria Isabel (Org.). Trajetórias e 

lugares de formação da docência universitária: da perspectiva individual ao espaço 

institucional. Araraquara, SP: Junqueira & Marin; Brasília, DF: CAPES: CNPq, 2010. 

BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 6. ed. 

Petropólis/RJ: Vozes, 2013. 

_________. Docência universitária: formação ou improvisação? Educação (UFSM), 

Santa Maria, p. 441-453, out. 2011. ISSN 1984-6444. Disponível  

em:https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/2976>. Acesso em: 27 jun. 2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.5902/19846444 

_________, A formação pedagógica e os desafios do mundo moderno. In: Docência na 

universidade. Marcos Masetto (org.) Campinas, SP. Ed. Papirus, 1998. 0 (Coleção Práxis)  

BRASIL. Presidência da República. Leis de Diretrizes e Bases (LDB) 4.024 de 20 dez. 1961. 

Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. D.O.U. de 27 dez. 1961, p. 11429. 

CRUZ TOMÉ, Maria Africa de la. Formación inicial del profesor universitario: 

fundamentación teórica y experiencias en la Universidad Autónoma de Madrid. Revista de 

Enseñanza Universitaria, n. 7-8, p. 11-31, jun./dic. 1994. 

CUNHA, Maria Isabel. Formatos avaliativos e concepção de docência. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2005. 

________. O espaço de formação da docência universitária em programas de pós-graduação 

em educação na perspectiva de egressos. In: CUNHA, Maria Isabel (Org.). Trajetórias e 

lugares de formação da docência universitária: da perspectiva individual ao espaço 

institucional. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, Brasília, DF: CAPES: CNPq, 2010a. 

https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/2976
http://dx.doi.org/10.5902/198464442976


 

11 
 

GAETA, Cecília; MASETTO, Marcos T. O professor iniciante no ensino superior: 

aprender, atuar e inovar. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2013. 

ISAIA, S. M. A. Desafios à docência superior: pressupostos a considerar. In: Dilvo Ristoff; 

Palmira Sevegnani. (Org.). Docência na Educação Superior. Brasília: INEP, 2006, v. 5, p. 63-

84 

MASETTO, Marcos Tarcísio (Org.). Docência na universidade. Campinas, SP: Papirus, 

1998. (Coleção Práxis Universitária). 

_________. Professor universitário: um profissional da educação na atividade docente. 

In: MASETTO, Marcos Tarciso (Org.). Docência universitária. 10. ed. Campinas: Papirus, 

2009. p. 9-26. 

_________. O professor na hora da verdade: a prática docente no ensino no ensino 

superior. São Paulo: Avercamp, 2010. 

_________. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Summus, 

2012. 

MAS TORELLÓ, Òscar. TEJADA FERNÁNDEZ, José. Funciones y competencias de la 

docencia universitaria. Madrid: Editorial Sintesis, 2013 

ZABALZA, Miguel. Competencias docentes del professorado universitário: calidad y 

desarrollo professional. Madrid: Narcea Ediciones, 2003. 

_________. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Trad. Ernani Rosa. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 


