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O presente artigo insere-se na área científica da Educação e na temática de formação de 

professores, especificamente na pedagogia universitária no campo da didática. O objetivo da 

pesquisa foi identificar as competências pedagógicas exigidas do docente universitário, a 

partir das transformações curriculares da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. 

No enquadramento teórico e conceitual, abordou-se a pedagogia universitária associada às 

competências pedagógicas do professor universitário. Nos aspectos metodológicos da 

pesquisa, optou-se pelo paradigma interpretativo e análise qualitativa, com base no método do 

estudo de caso. Para coleta de dados, recorreu-se à análise documental, tendo-se como fonte o 

Projeto Pedagógico Institucional da UNISUL (2015), chegou-se a 10 competências 

pedagógicas do professor universitário. Para o aprofundamento compreensivo das 

competências identificadas, foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas, realizadas com 

11 gestores que atuam na UNISUL e um questionário aplicado a 70 docentes. Na triangulação 

dos dados chegou-se a à relação de 15 competências pedagógicas do professor universitário 

da UNISUL, as quais são: Participar da Re/elaboração de Projeto Pedagógico de Curso; 

Planejar o processo de ensino e aprendizagem; Trabalhar Integrado e Interdisciplinarmente; 

Produzir Materiais Pedagógicos; Elaborar Atividades Formativas; Selecionar,   Organizar     e  

Diversificar Ambientes de Aprendizagem; Fazer uso da Tecnologia; Dominar Teoria e Prática; 

Comunicar-se; Relacionar-se com o Estudante; Mediar a construção do conhecimento; 

Orientar Monitoria; Orientar e Estágio e/ou Trabalho de  Conclusão   de   Curso;  Avaliar  por  

Competência; Conhecer e Investigar sobre o ensino superior. Os resultados desta pesquisa 

mostrou que as particularidades da UNISUL expressam as tendências gerais mencionadas na 

literatura, em particular, constatadas no estudos de Miguel. A. Zabalza (2003) e que podem 

ser generalizadas à profissão professor universitário no Brasil. Também evidenciou que tais 

competências poderá servir como bússola para orientar os programas de formação continuada 

e profissionalização do docente universitário. 
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Introdução 

O presente artigo foi gerado do estudo doutoramento em educação, no campo da 

pedagogia universitária, a qual vem ganhando, nos últimos anos, grande repercussão, 

constituindo-se em um campo atual e profícuo sobre o trabalho docente no âmbito 

universitário (Cunha, 2007).  

O termo pedagogia universitária pressupõe, especialmente, conhecimentos no âmbito do 

currículo e da prática pedagógica, incluindo as formas de ensinar e de aprender que impactam 

na profissionalidade docente. Incide sobre as teorias e as práticas de formação de professores 

e dos estudantes da educação superior. Na Enciclopédia sobre Pedagogia Universitária - 

organizada por Morosini (2006) e produzida pelo grupo de professores integrantes da Rede 

Sul-brasileira de Investigadores da Educação Superior (RIES), encontra-se o registro de 

Denise Leite (2006), ao descrever a Pedagogia Universitária como um campo de 

conhecimento da educação que transita num espaço transdisciplinar dentro da academia, o seu 

objeto de estudo é o ensino, a aprendizagem e a avaliação na universidade.  

Com isso a Pedagogia Universitária é um campo de conhecimentos no âmbito do 

currículo e da prática pedagógica que incluem formas de ensinar e de aprender. Incide sobre 

as teorias e as práticas de formação de professores e dos estudantes da educação superior. 

Articula as dimensões do ensino e da pesquisa nos lugares e espaços de formação (Cunha, 

2010) se constrói no processo de ensino e aprendizagem, à luz dos currículos e das avaliações 

das universidades.  

A Pedagogia Universitária é um campo preocupado com a formação do professor para o 

exercício pedagógico profissional, “(...) os docentes universitários necessitam refletir sobre 

suas práticas instituídas, sobre os conhecimentos de sua área, as formas de sua apropriação e 

os valores sociais e éticos que permeiam os currículos e precisam ser trabalhados dentro e fora 

da sala de aula” (Leite, 2006, p. 501). Essa Pedagogia é um espaço de conexão de 

conhecimentos, subjetividade e culturas, que exige um conteúdo científico e tecnológico 

altamente especializados e orientado para a formação de uma profissão (Lucarelli, 2002).  

Entre as pesquisas realizadas sobre as formas encontradas para pensar a pedagogia 

universitária, relacionadas à formação docente, encontram-se os estudos de António Nóvoa, 

Manuela Esteves, Carlinda Leite e Isabel Alarcão, os quais estudam processos de Portugal; 

Maurici Tardiff do Canadá, Eliza Lucarelli na Argentina e Miguel Zabalza na Espanha. 

Quanto a pesquisadores que estão estudando questões relacionadas com a formação docente 

no Brasil, temos: Marcos Masetto, Maria Isabel da Cunha, Marilia Costa Morosini, Selma 

Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargo Anastasiou, entre outros.  



 

No contexto brasileiro, temos inúmeras instituições com grupos de pesquisas que se 

organizam para discutir as temáticas relacionadas à Pedagogia Universitária. Segundo o censo 

de 2014 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), estão 

cadastrados 35.424 grupos de pesquisa, desses, 7.408 são da área de Ciências Humanas, sendo 

que 3.214 são da educação, desses 20% se dedicam a estudos relacionados com a Educação 

Superior. Destaco, também, outra forma de organização de pesquisadores sobre a Educação 

Superior, isto é, Grupos de Trabalho (GTs), junto às Associações como ANPED Nacional, 

ANPEDs regionais, ANPAE, ENDIPE, ANFOPE e SBPC2, Fóruns dos Pró-reitores de 

Graduação das Universidades Brasileiras; outras Associações Internacionais expressivas, 

como as da Espanha, AIPU (Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria) e REDU 

(Red Española de Docencia Universitaria), que publicam uma revista3, socializando suas 

produções junto à comunidade acadêmico-científica, em forma de congressos, seminários, 

anais e publicações de livros e revistas científicas. São nesses espaços que pesquisadores 

evidenciam os estudos produzidos no âmbito da docência no ensino superior, os quais têm 

servido de apoio para constituir e referenciar saberes profissionais para o exercício docente na 

universidade.  

Com o intuito de contribuir para a afirmação do campo científico da pedagogia 

universitária essa pesquisa vem trazer dados e reflexões sobre as competências pedagógicas 

necessárias para ser professor na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Para isso, 

buscou-se diagnosticar as competências pedagógicas prescritas no PPI e conhecer as 

competências pedagógicas que gestores e professores julgam imprescindíveis para 

implementar o PPI. A pesquisa ao final, revelou 15 competências pedagógicas 

imprescindíveis para ser professor universitário na UNISUL. 

 

 

Competências Pedagógicas do Professor Universitário 

 

Muito se produziu sobre as competências de aprendizagem dos estudantes, porém, 

pouca coisa encontra-se sobre as competências do professor universitário, especificamente 

sobre as competências pedagógicas. “Há a necessidade de forjarmos uma acepção 

especializada de competência em educação e em formação de professores, em torno da qual 

os investigadores possam convergir para intervenções mais consistentes dos profissionais” 
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(Esteves, 2009, p. 37). É dentro desta afirmação, que esse estudo pretende dar uma 

contribuição para um norte das competências pedagógicas da profissão do professor 

universitário. A proposta é dar subsídios para que possa orientar os professores universitários 

do ensino superior brasileiro, na sua profissionalização docente; e também aos programas de 

formação pedagógica, para que superem o mero desenvolvimento de habilidades técnicas ou 

simplesmente o conhecimento aprofundado de um conteúdo específico, mas sim em uma 

perspectiva que reconhece a capacidade desses profissionais de decidir, de confrontar suas 

ações cotidianas com as produções teóricas (Pimenta e Anastasiou, 2010), isso entendo como 

a busca das competências pedagógicas. 

No debate a respeito da noção de competência, tem-se o artigo de Fleury e Fleury 

(2000) que recuperam o senso comum do sentido da palavra, que vem acompanhada da 

qualificação de uma tarefa, reduzindo competência a uma visão de mercado, para mensurar a 

qualificação profissional focado apenas no saber fazer, num modelo de formação utilitarista e 

imediatista. Apontam ainda que a formação do professor a partir do modelo de competências 

pode contribuir para a subordinação da educação ao racionalismo utilitarista do mercado. Os 

estudos de Maués (2003) complementa dizendo que “(...) a pedagogia das competências (...) 

se assume e se limita ao senso comum como lógica orientadora das ações humanas, (...) reduz 

todo sentido do conhecimento ao pragmatismo” (p. 107). 

Ao contrário dessa visão mercadológica, este trabalho, oferece uma reflexão sobre as 

competências pedagógicas, as quais consistem justamente em agir diferenciadamente para 

cada situação, a partir da leitura da cultura e das condições de produção do conhecimento que 

se estabelecem entre o professor e seus estudantes. Para Sordi e Silva (2010), nunca se viu 

tanta inversão de valores, de escassez afetiva e de impossibilidade política, a utilização do 

discurso das competências na educação dever ser resignificada de modo a subsidiar uma 

formação eticamente comprometida e tecnicamente sustentada. O trabalho do docente 

desenvolvido nas IES deve ter o compromisso de tornar possível uma outra sociedade. 

Nessa perspectiva, Goergen (2000) destaca quatro competências fundamentais do 

educador para o complexo cenário da educação na atualidade: 1. Competência para lidar com 

o provisório, o erro, a ilusão, pois a educação do futuro deve reconhecer o princípio da 

incerteza, da historicidade e, portanto, manter aberta a perspectiva crítica e autocrítica; 2. 

Competência rejuntiva, que promove a inteligência geral e complexa, capaz de perceber o 

todo dimensional para nele compreender o sentido e qualidade do parcial; 3. Competência 

comunicativa, pois constituir-se como indivíduo requer um processo de hominização, de 

inserção na cultura, no espaço da polis, espaço comum, público; 4. Competência sensitiva e 



 

ecológica, para reencontrarmos as faces perdidas do humano, do sensível, do lúdico, do 

imaginário, do poético.  

Nesse sentido, “a profissão docente pode ser entendida como uma profissão complexa, 

que é aquela em que os profissionais devem enfrentar o desconhecido e a mudança 

permanente” (Le Boterf, 2003, p. 58). As profissões complexas são todas aquelas em que o 

profissional é regularmente confrontado com problemas para os quais não existem respostas 

preestabelecidas. O profissional deve ter um arsenal de recursos para reconfigurar e 

reorganizar em função do problema concreto que lhe apresenta, no sentido de descobrir a 

solução mais adequada (Esteves, 2010).  

Para Le Boterf (2003), o profissional competente é aquele que sabe gerir a 

complexidade, isso significa saber: agir com pertinência, mobilizar num dado contexto, 

combinar saberes multíplus e heterogêneos, transpor, aprender e aprender a aprender, 

empenhar-se na resolução dos problemas. Assim, a competência profissional utiliza, integra, 

mobiliza conhecimento para enfrentar um conjunto de situações complexas. Para Zabalza 

(2003), a competência é um conjunto de conhecimentos e habilidades que os sujeitos 

necessitam para desenvolver algum tipo de atividade. Sendo que cada atividade irá necessitar 

de um número variado de competências as quais podem se distribuir de forma global e em 

unidades específicas. Como por exemplo, a competência para avaliar pode ser a competência 

global, essa poderá se desdobrar em unidades de competência específicas, como: preparar os 

exames ou corrigí-los. 

Sendo assim, Le Boterf  (2003) aponta as características do saber, do querer e do 

poder agir: a) saber agir  pode ser desenvolvido pela: formação,  treinamento (estágio), 

metaconhecimento, representações operatórias e por situações profissionalizantes; b) querer 

agir  será encorajado por: ter sentido, autoimagem positiva, confiança e contexto; c) poder 

agir é possível se houver: contexto facilitador, meios, atribuições, redes de recursos e 

organização do trabalho. Portanto, à luz do exposto pode-se afirmar que as competências são 

dinâmicas e compreendidas nesta pesquisa como uma construção social, a qual vem se 

modificando com os desafios profissionais de cada época. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

O paradigma escolhido foi o interpretativo, que permitiu a compreensão, tanto dos 

processos individuais quanto dos aspectos sociais e culturais, sobre as competências 

pedagógicas, assim, pode-se dizer que permeou uma interpretação crítica. Optou-se pelo 



 

estudo de caso único, onde o campo empírico desta pesquisa teve como lócus uma 

universidade comunitária do Brasil - a  Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Os 

estudos de caso são indicados quando busca-se investigar fenômenos educacionais no 

contexto natural em que ocorrem, compreende-se que o contato direto e prolongado do 

pesquisador com as situações investigadas possibilita descrever ações e comportamentos, 

captar significados, analisar interações, compreender e interpretar linguagens, ideias, estudar 

representações.  Partindo do estudo de caso, considerou-se adequada a análise dos dados por 

uma metodologia qualitativa. Leite (2008) aponta que os métodos qualitativos são 

apropriados quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e não tende 

apenas à quantificação, ou seja, quando é necessário observar, descrever, compreender e dar 

significado ao objeto estudado.  

 Destaca-se que no estudo de caso e no recolhimento dos dados, a análise foi indutiva, 

o conhecimento está baseado na experiência, assim como aponta competências pedagógicas 

para o exercício da profissão - docência universitária, que derivou do estudo de caso concreto, 

sendo assim, foram realizadas descobertas de princípios gerais, a partir de conhecimentos 

particulares. Nesse sentido, há dois procedimentos para coletar dados para esta pesquisa: a) 

Análise do Documento Institucional; b) Elaboração de instrumentos de recolha de dados 

empíricos: questionário e guião guia da  entrevista. 

Considera-se importante esclarecer que algumas questões fechadas tiveram registro na 

Planilha Excel, as respostas tiveram uma tabulação com representação quantitativa, porém, a 

análise foi essencialmente qualitativa (de caráter descritivo e explicativo). 

Importante destacar que o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e recebeu o 

aceite do Comitê de Ética da UNISUL. Para recolher os dados foram realizadas análise 

documental do PPI de 2015 da UNISUL. Utilizou-se um guia de entrevista semidirigido que 

foi aplicado com 11 gestores. Por último, utilizou-se o instrumento questionário on-line, de 

forma indireta, via Google Docs, que teve perguntas fechadas e perguntas abertas, aplicado a 

70 professores. E por fim, para analisar os dados coletados, recorreu-se à técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (2011), a qual se encontra intimamente ligada à metodologia qualitativa.  

 

 

Resultados e Discussões 

 

Foi realizada a fusão das competências pedagógicas descobertas por esta pesquisa, 

integrando os dados do documento PPI, com a voz dos gestores e professores da UNISUL. 

Chegou-se a uma relação de 15 competências da UNISUL necessárias para o professor 



 

universitário implementar o PPI da Universidade do Sul de Santa Catarina/ Brasil. Para 

validar a relevância deste estudo e dar uma contribuição teórica para a área do ensino 

superior, foram confrontadas as 15 competências pedagógicas da UNSIUL com as 10 

competências preconizadas nos estudos de Zabalza (2003).  

 

Quadro 1. Comparativo das Competências Pedagógicas: UNISUL e Zabalza. 

 

É possível evidenciar no comparativo que 10 competências são semelhantes4 aos 

estudos de Zabala (2003) e 5 são exclusivas dessa pesquisa, as quais merecem destaque: 
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Fonte UNISUL Zabalza (2003) 

Documento 
Participar da Re/Elaboração de Projeto 

Pedagógico de Curso 
- 

Gestor 

Professor 

Planejar o processo de ensino e 

aprendizagem 

Planificar o processo de ensino e 

aprendizagem 

Documento 

Gestor 

Professor 

Trabalhar Integrado e Provocar a 

Interdisciplinaridade 

Identificar-se com a instituição e 

trabalhar em equipe 

Documento 

Professores 
Produzir Materiais Pedagógicos - 

Documento 

Gestor 

Professor 

Elaborar Atividades Formativas 
Desenhar a metodologia e organizar as 

atividades 

Documento 

Gestor 

Professor 

Selecionar, Organizar e Diversificar 

Ambientes de Aprendizagem 
- 

Documento 

Professores 
Fazer uso da tecnologia Manejo de novas tecnologias 

Professores Dominar e Preparar a Teoria e a Prática 
Selecionar e preparar os conteúdos 

disciplinares 

Professores Comunicar-se 
Oferecer informações e explicações 

compreensíveis e bem organizadas 

Gestor 

Professor 
Relacionar-se com o Estudante  

Comunicar-se e relacionar-se com os 

alunos 

Documento 

Gestor 

Professor 

Mediar a construção do 

conhecimento 
Tutorizar 

Documento Orientar Monitoria - 

Documento 
Orientar Estágio e/ou Trabalho de 

Conclusão de Curso 
- 

Documento 

Gestor 

Professor 

Avaliar por Competência Avaliar 

Gestor 

Professor 
Investigar sobre o ensino superior Refletir e investigar sobre o ensino 



 

1) Participar da Re/Elaboração de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) - A cultura de 

participação dos professores na elaboração do PPC nas instituições de ensino superior, neste 

caso no Brasil, tem se restringido na elaboração da matriz curricular, especificamente na 

análise da ementa da sua disciplina, ficando a cargo do coordenador do curso a incumbência 

de pensar em todas as outras etapas. São poucos os professores que se envolvem em todas as 

etapas da elaboração dos PPCs numa visão sistêmica. Os motivos são variados, como o 

regime de trabalho horista, a falta de espaço institucional para discussão e até a falta de 

conhecimento pedagógico. A elaboração de um PPC é um trabalho complexo, que busca 

discutir os caminhos das profissões, assim como as opções pedagógicas que serão eleitas para 

formar esses profissionais para atuar na sociedade que almejamos.  É uma oportunidade ímpar 

para se pensar na inovação pedagógica e ampliar a qualidade do ensino com pesquisa e 

extensão, assim como para analisar o mercado de trabalho, suas modificações e necessidades 

e adequar o PPC às políticas nacionais.  Nesse sentido, compreende-se que são três os espaços 

mais comuns para que essa competência possa se desenvolver: 1) Núcleo Docente 

Estruturante; 2) Programa de Formação Continuada Institucional; 3) Reuniões de 

Congregação/colegiado do Curso. Para o professor desenvolver essa competência é preciso ter 

um conjunto de saberes, entre eles: a) Conhecimento e estudo sobre os documentos que 

envolvem a elaboração de um PPC; b) Análise do contexto da profissão para identificar as 

competências profissionais; c) Conhecimento sobre a parte didático pedagógica; d) 

Identificação e contextualização da Profissão para apontar objetivos e o perfil do formando.  

O protagonismo do professor, em todas as etapas do PPC, resultará numa produção coletiva, 

que tende a ter muito mais sucesso e sentido de implementação dos conceitos na prática. 

 

2) Produzir Materiais Pedagógicos – o saber elaborar materiais pedagógicos (plano de 

ensino, diário de classe, livros didáticos impressos e/ou digitais, webaulas, instrumentos de 

avaliação, apresentação de material para as aulas com recursos de slides, estudo dirigido, 

formulário de questionário, roteiro para visita técnica e entrevista, pesquisa bibliográfica, 

exercícios, estudos de caso, salas virtuais, blog, redes sociais, orientação para elaboração e 

apresentação de trabalho, instrumentos de avaliação entre outros) é uma competência atual, 

tendo em vista que o professor tem deixado cada vez mais de ser um mero explicador de 

conteúdos, para se tornar um mediador e autor proponente de atividades de aprendizagem. O 

Professor do Ensino Superior possui autonomia para criar o seu material didático e relacionar 

as competências que deseja desenvovler no estudante. A produção de material pedagógico 

também é uma forma de mediação do professor, tendo em vista que, orienta e serve de suporte 

para a aprendizagem, é mais uma linguagem a ser utilizada para atender as diferentes formas 



 

de aprender. A principal função dos materiais pedagógicos é auxiliar na aprendizagem 

autônoma do estudante, para que isso aconteça, o material deve ter uma linguagem clara e ter 

a orientação, supervisão e acompanhamento do professor. O professor, ao produzir os 

materiais pedagógicos, precisa demonstrar habilidades e atitudes de pesquisa, planejamento, 

organização, objetividade, criatividade, trabalho em equipe, autoria na produção dos seus 

materiais e apresentar integração do seu plano de ensino com o projeto pedagógico do curso 

que atua. Lembrando que a construção de materiais didático devem ter como premissas: a 

aprendizagem significativa, o desenvolvimento de competências e o trabalho discente efetivo 

que prima pela autonomia na construção do conhecimento. 

 

3) Selecionar, Organizar e Diversificar Ambientes de Aprendizagem – essa competência 

refere-se à capacidade do professor valorizar e reconhecer a importância dos 

espaços/ambientes para se produzir uma aprendizagem de qualidade. Esse é um aspecto muito 

importante, dependendo de como o professor vai trabalhar o ambiente de aprendizagem, pode 

se tornar um potencializador e também um limitador, que dificulta o desenvolvimento das 

atividades formativas. Numa perspectiva mais simplista, a qualidade dos ambientes de 

aprendizagem estaria limitada ao mobiliário, à disposição estética e aos recursos. Numa visão 

mais complexa, o professor estaria preocupado em selecionar, organizar, diversificar 

ambientes de aprendizagem que se aproximassem do campo de atuação profissional, dos 

problemas sociais, dos ambientes reais, que apresentam imperfeições, revelando o descaso 

humano/político ou espaços modelos. O próprio espaço serve como objeto para ser analisado 

de forma crítica pelos estudantes. No entanto, o objetivo é criar, dentro dos ambientes de 

aprendizagem, atividades formativas, para que os estudantes desenvolvam competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais), que façam relação da teoria estudada 

com a prática realizada e efetivem o trabalho discente com autonomia e responsabilidade 

frente a sua aprendizagem.  

 

4) Orientar Monitoria – essa competência exclusiva do exercício da docência universitária 

tem por objetivo o professor selecionar o estudante/monitor e orientá-lo a estudar sobre os 

conhecimentos específicos da disciplina, assim como construir com ele estratégias 

colaborativas de ensino para atender e dar suporte às dificuldades dos demais estudantes. A 

monitoria cada vez mais se faz necessária, tendo em vista que seu público são aqueles 

estudantes sem base suficiente de conhecimentos e habilidades para cursar o ensino superior, 

os quais necessitam de reforço extraclasse. Nesse sentido, o professor tem o desafio de ser um 

conhecedor das características do estudante universitário, o qual trabalha para compreender 



 

como esses sujeitos aprendem e propõe estratégias de ensino junto ao monitor para motivar a 

aprendizagem. O trabalho da monitoria proporciona o atendimento individual ao estudante 

para reforço da aprendizagem, torna-se um espaço privilegiado para dar mais atenção às 

dúvidas. Além de estimular o diálogo entre os pares, ou seja, de estudante para estudante, é 

uma linguagem mais fácil e próxima da cultura jovem, sem tantos termos técnicos que o 

professor utiliza, são fatores que contribuem para interpretar informações e ampliar a 

compreensão sobre o objeto estudado. Para orientar e supervisionar a monitoria, o professor 

precisa dominar as políticas institucionais, assim como, ter claro suas atribuições para criar, 

desenvolver e avaliar o plano de trabalho junto ao monitor, com a finalidade de potencializar 

o sucesso da aprendizagem dos estudantes. Algumas atitudes são imprescindíveis para 

desenvolver essa competência, como: ser comprometido com a qualidade do ensino; ser 

responsável com o ato de orientar e supervisionar; demonstrar paciência; respeito e 

disponibilidade para trabalhar junto ao monitor. A monitoria também é uma oportunidade 

para o professor repensar sua forma de fazer a docência, tendo em vista que o monitor 

espelha-se nas suas práticas docentes, como também dá feedback sobre seu trabalho.   

 

5) Orientar Estágio e/ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – essa é uma competência 

muito complexa, que exige do professor conhecimento do campo profissional e da produção 

científica acadêmica. Ambas as atividades, orientar e estágio e TCC, devem contribuir para a 

formação por competências; para uma aprendizagem significativa e para o exercício do 

trabalho discente efetivo. O estágio é um ato educativo que deve ser acompanhado pelo 

professor, o qual visa à preparação do estudante para atuar no ambiente de trabalho. No 

estágio, o professor deverá orientar e supervisionar o estudante nas suas atividades, verificar 

seu desenvolvimento e sua frequência, orientar para que articule a teoria e a prática; para que 

analise situações problemas;  auxilie na tomada de decisões e mobilização de competências 

que permitam o aprimoramento dos conhecimentos e habilidades profissionais. Já o TCC tem 

como objetivo desenvolver a prática da investigação científica e contribuir para o 

desenvolvimento do saber científico e com a formação de cidadãos críticos e reflexivos. No 

TCC, o professor deverá orientar e supervisionar o estudante na elaboração e na redação do 

trabalho científico; demonstrar conhecimento e experiência sobre a área; recomendar 

bibliografia sobre o assunto pesquisado; fixar cronogramas de orientação; estabelecer critérios 

de avaliação; estimular a autonomia intelectual do estudante; orientar para a produção ética da 

pesquisa científica; orientar o enfoque metodológico e normativo à produção de TCC; 

estimular o interesse científico dos acadêmicos para pesquisar e publicar seus estudos. Para 

desenvolver essa competência, orientar estágio e/ou TCC, o Professor precisará demonstrar 



 

atitudes que contribuam para o crescimento do estudante como cidadão e como profissional, 

tais como:  comprometimento com a aprendizagem do estudante, com a ética profissional, 

responsabilidade, criticidade, flexibilidade e atualização para mediar as orientações e ser 

acessível e motivado para relacionar-se com os estudantes.  

 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa revelou 15 competências pedagógicas para o trabalho do professor 

universitário na UNISUL. Tais competências foram analisadas à luz da teoria de Zabalza 

(2003), e apesar de diferentes graus de profundidade e dos contextos analisados, foram 

validadas pelo estudo por compreenderem que são competências complexas e não são 

específicas para o Professor que atua na UNISUL, podem servir de base para orientar os 

demais professores universitários do ensino superior brasileiro, na sua profissionalização 

docente.  

Para que as instituições de Ensino Superior possam contribuir mais intensamente no 

desenvolvimento das competências pedagógicas de seus professores, sugere-se: discutir os 

resultados, como o desta pesquisa, com os professores em espaços de formação continuada, 

para que possa gerar reflexão e debate sobre seu fazer docente; utilizar essas competências 

para nortear o processo seletivo e o contrato de trabalho dos professores nas instituições de 

ensino superior, dando a elas o status que merece de reconhecimento da importância dos 

saberes docente; organizar ações dos programas de formação continuada por competências.  

Por fim, entende-se que há outras questões que poderão vir a completar este estudo e a 

proporcionar maior completude na direção das competências do professor universitário, como 

levantar as competências necessárias para atuar na gestão dos cursos, na pesquisa e na 

extensão, as quais também precisam de estudos para compreender o se é exigido de 

conhecimetnos para balizar essas funções. 
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