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Resumo: A abordagem dos contextos emergentes tem sua relevância na medida que os 

entendemos como elementos mobilizadores de transformações nos espaços educacionais. 

Esses novos contextos emergem da contemporaneidade e, em sua maioria, são provenientes 

de políticas públicas como os desafios/tensões/movimentos nas Instituições de Ensino 

propostos pelas cotas/sistema de reservas de vagas, inclusão, tecnologias assistivas, 

internacionalização, ambientes virtuais de aprendizagem. Elencamos como problemática 

identificar como as Instituições de Ensino Superior (IES) consideram/projetam as concepções 

e ações necessárias no que tange aos contextos emergentes na/da Educação Superior. Esse 

estudo faz um mapeamento das abordagens dos contextos emergentes indicados/reconhecidos 

nos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI´s) das Universidades Federais do Rio 

Grande do Sul, compreendendo seis instituições. O desenvolvimento do estudo está pautado 

na perspectiva de análise documental, embasada nos PDI´s das Universidades. Considerando 

o tempo de funcionamento dessas instituições, temos quatro acima de 50 anos em atividade e 

duas com menos de 10 anos, além disso, constatamos que duas dessas instituições optaram 

por elaborar um PDI decenal (períodos considerados: 2016 – 2026). As outras quatro, 

preferiram um curto prazo entre 3 a 5 anos (períodos considerados: 2014 – 2018, 2012 – 

2017, 2015 – 2018, 2015 - 2020). Contudo, ao parearmos os PDI´s, percebemos que a 

organização dos mesmos foi considerando eixos – objetivos – estratégias e uma Instituição 

trabalhou com dimensões - objetivos - indicadores. Os eixos foram basicamente os mesmos, 

considerando a diversidade de espaços/propostas das Universidades, tais como 

transversalidade, ensino, pesquisa, extensão, compromisso social, entre outros. Já a IES que 

trabalhou com dimensões direcionou seu planejamento a sete desafios: Internacionalização; 

Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica; Inclusão; Inovação, 

geração de conhecimento e transferência de tecnologia; Modernização e desenvolvimento 

organizacional; Desenvolvimento local, regional e nacional e Gestão ambiental. O que 

podemos destacar é que todos os PDI´s buscam a excelência e demonstram preocupação com 

a permanência dos discentes. Além disso, os contextos emergentes que estão recorrentes nos 

PDI´s são: internacionalização, inclusão, gestão, inovação tecnológica, sustentabilidade. 

Percebemos que essas preocupações fazem parte dos seis contextos considerados no estudo e 

que à medida em que os PDI´s vão sendo reformulados, como no caso das Instituições com 

PDI de 2016 a 2026, optam por terminologias mais próximas das usadas acerca dos contextos 

emergentes, evidencia-se, assim, que reconhecem esses novos contextos como constituidores 

dos contextos formativos da contemporaneidade. 
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Considerações Iniciais 

 

Este artigo é um desdobramento dos estudos desenvolvidos junto ao Grupo de 

Pesquisa Formação de Professores e Prática Educativas: Educação Básica e Superior, o qual 

tem se voltado a compreender a constituição da docência em contextos emergentes. 

Nesse sentido, buscamos conhecer e mapear os Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI’s) das Universidades Federais do Estado do Rio Grande do Sul (RS), na 

perspectiva de identificarmos pontos de convergência no que tange às demandas e desafios 

identificados por estas instituições, os quais podem ser compreendidos na perspectiva dos 

contextos emergentes. 

O debate sobre os contextos emergentes tem seu início nas pesquisas vinculadas ao 

Ensino Superior e articuladas à Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior 

(RIES), especialmente, por Morosini (2016) e Bolzan (2016). E esse debate consiste na 

compreensão de que as novas realidades vivenciadas na universidade têm interferido 

significativamente nos fazeres e saberes docentes e discentes. Tais contextos são provenientes 

de demandas externas, geralmente desencadeadas por políticas públicas e influências 

internacionais e outras de ordem interna ou locais abarcando especificidades da instituição em 

aspectos sociais e culturais. 

Nesse sentido, iniciamos o estudo conhecendo o PDI da instituição a qual nos 

vinculamos, contudo o aprofundamento nas dimensões e estratégias deste documento nos 

instigaram a ampliar nossos olhares para as demais Instituições de Ensino Superior (IES). 

Assim, estendemos o mapeamento aos PDIs das seis Universidades Federais do RS. Tal 

aprofundamento foi desencadeado pela compreensão de que os aspectos evidenciados se 

assemelham a todas as instituições e geram movimentos de construção de estratégias e ações 

nos documentos institucionais.  

Dessa forma, estruturamos esta escrita usando como substrato legislações e diretrizes 

que perpassam e constituem a Educação Superior e que, consequentemente, influenciaram na 

construção dos PDIs. Articulamos a isso estudos teóricos, especialmente, no campos dos 

contextos emergentes que perpassam o Ensino Superior, bem como a análise documental dos 

seis PDI´s, com foco nos Planejamentos Estratégicos e três termos elencados como elementos 

que caracterizam os contextos emergentes - internacionalização, sistema de reserva de 

vagas/cotas/inclusão e ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEA). Diante disso, 



evidenciamos como esses três elementos são abordados nos PDIs e quais estratégias são 

indicadas pelas IES visando suprir essas novas demandas que perpassam e constituem o 

contexto das Universidades a partir da segunda década do século XXI. 

 

Metodologia 

  

Para o desenvolvimento do estudo optamos por uma pesquisa qualitativa documental, 

pois essa “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” Gil (2008, p. 51).  

Nesse sentido, selecionamos os PDI´s das Universidades Federais do RS - UFFS
4
, 

UNIPAMPA
5
, UFPEL

6
, FURG

7
, URGS

8
 e UFSM

9
 correspondendo a um grupo de seis 

instituições - com o intuito de identificarmos nesses documentos quais são os termos que 

aparecem e que perpassam alguns elementos que caracterizam os contextos emergentes na/da 

Educação Superior. Assim, direcionamos o estudo para as propostas elaboradas no 

planejamento estratégico dessas IES, pois entendemos que o planejamento estratégico, de 

acordo com Baptista (2000), “[...] refere-se ao processo permanente e metódico de abordagem 

racional e científica de questões que se colocam no mundo social. Enquanto processo 

permanente supõe ação contínua sobre um conjunto dinâmico de situações em um 

determinado momento histórico” (p. 13). 

Diante disso, realizamos as seguintes etapas: aprofundamento teórico; seleção das 

Universidades Federais; tabulação dos objetivos e estratégias institucionais, expressos em 

cada PDI, especificamente no tópico Planejamento Estratégico; organização desses objetivos 

e estratégias de acordo com três elementos abordados nos PDIs e que estão associados ao 

conceito de contextos emergentes, sendo eles: internacionalização, sistema de reserva de 
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vagas/cotas/inclusão e ambientes virtuais de ensino-aprendizagem; e análise e discussão dos 

achados parciais e construção das considerações finais. 

 

PDI e os aspectos que envolvem os Contextos Emergentes 

  

O panorama da educação superior nas últimas décadas tem se modificado frente às 

demandas das políticas públicas, como a democratização e expansão do ensino, globalização, 

novas tecnologias, envolvendo questões sociais, culturais, políticas em nível local, regional, 

nacional e internacional. Nesse sentido, essas novas demandas – os contextos emergentes - 

permeiam os espaços educacionais e possibilitam transformações, sendo entendidos 

  

[...] pelos espaços escolares e/ou acadêmicos nos quais a expansão do ensino 

superior, a inclusão na educação básica e superior, as cotas e as inovações 

tecnológicas estão presentes. Na medida, em que as diversidades culturais são 

marcadores de inovação, caracterizando os desafios e as possibilidades que emergem 

no panorama contemporâneo exigindo (trans)formações nos modos de pensar e fazer 
docente. (BOLZAN, 2016, p. 9). 

  

Nessa perspectiva, são contextos que estão presentes em todas as instâncias da IES e 

que as desafiam a propor novas configurações abarcando os documentos institucionais, a 

infraestrutura da instituição, a maneira de ser e estar do estudante, professor, gestor, técnico 

administrativo, funcionário terceirizado da instituição. Contextos que provocam a 

universidade a mobilizar novos modos no saber e fazer Educação Superior pública. 

Dessa forma, os documentos institucionais que estabelecem as diretrizes para o 

funcionamento da instituição devem elencar indicadores e estratégias que visem atender as 

demandas que se configuram nos tempos e espaços universitários. Cardim (2004) indica que 

documentos como o Projeto Institucional e Pedagógico (PIP), o PDI, a Avaliação Institucional 

e os Projetos Pedagógicos de Curso são facilitadores de processo de gestão, pois possibilitam 

o mapeamento de demandas a serem supridas, tanto no âmbito administrativo quanto no 

acadêmico/pedagógico, elaboração de planos de ação elencando estratégias a serem efetivadas 

e mecanismos a serem utilizados.   

Acerca disso Tofik (2013) salienta que 

 

refletir sobre a gestão acadêmica é instigante, pois, de um lado, deve atender ao 

processo de regulação e supervisão do Ministério da Educação, que estabelece 

indicadores de qualidade do ensino superior, e, por outro, deve alcançar os 

resultados organizacionais estabelecidos na busca, cada vez maior, de se manter em 

um mercado educacional competitivo. A perspectiva é de que as IES construam uma 

gestão acadêmica compartilhada, sem perder de vista a totalidade das relações 

internas no contexto das instituições como também as relações externas sociais, 

políticas e econômicas que se apresentam na sociedade. A gestão acadêmica deve 



buscar uma cooperação solidária ou negociada entre toda a comunidade acadêmica, 

estabelecendo uma relação sujeito-sujeito em que um interfere no outro, 

transformando-se em novas ações institucionais. Ainda há muito o que se fazer no 

contexto dos processos gerenciais das IES. Ainda são poucas que buscaram a 

inovação, a profissionalização. Algumas estão no processo de profissionalização de 

sua gestão, e o PDI, o PPI e o PPC, bem estruturados e articulares e um pensamento 

sistêmico, podem garantir um resultado efetivo. (p. 115). 
 

Nessa direção, os PDIs constituem-se em um panorama do que a instituição tem 

reconhecido como demanda e, a partir disso, quais as estratégias que planeja efetivar. Diante 

disso, escolhemos olhar para o PDI por ser um documento que abarca aspectos da missão e 

estratégias de cada IES, pensadas de maneira livre (PARECER, CNE/CES 1366/2001), e que 

é elaborado de acordo com as Diretrizes para a Elaboração do PDI definidas pelo Ministério 

de Educação (MEC) (BRASIL, 2002), segundo o qual o PDI é o documento que a instituição 

“[...] no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes 

pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver” (p. 2). 

De acordo com a  Lei nº 10.861/2004, que estabelece a Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) e com o Decreto nº 5.773/2006 que dispõe sobre a 

regulação, supervisão e avaliação dos sistemas federais de ensino superior, o PDI passa a ser 

um documento exigido para as IES. Conforme Lisboa (2014) destaca, “o PDI é um 

instrumento de formalização dos passos da IES e o administrador do projeto deverá, 

minuciosamente, descrever suas etapas, uma vez que será avaliado por profissionais 

capacitados para compor comissões de avaliação de cursos e instituições” (p. 64). 

Logo, esse instrumento tem como base a formulação de planejamentos estratégicos, 

levando em conta os dez eixos temáticos que são apresentados no Art. 16 do Decreto nº 

5.773/2006 que são: perfil institucional, projeto pedagógico institucional, cronograma de 

implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos (presencial e a distância), perfil do 

corpo docente, organização administrativa, políticas de atendimento aos discentes, 

infraestrutura, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional, aspectos 

financeiros e orçamentários e anexos como o projeto pedagógico da IES. 

  Com base no mapeamento dos PDI´s das seis universidades federais, percebemos que 

a sua organização, na sua maioria, se deu por consulta pública às comunidades das IES, o que 

facilita uma aproximação das demandas institucionais de acordo com os contextos de cada 

campi - por se tratar muitas vezes de universidades multicampi -, bem como das várias esferas 

que constituem uma universidade federal. Para Cardim (2004)  

 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constitui-se em instrumento de 

trabalho da instituição para orientação de sua ação no cumprimento de seus 



objetivos institucionais. É um instrumento obrigatório para todas as instituições que 

atuam no ensino superior, tendo uma cobertura quinquenal, conforme Resolução do 

CNE de 10/2002, com possibilidade de 10 anos, na medida em que o 

recredenciamento institucional assim o recomendar. ( p. 230). 
 

Ao sistematizarmos as informações coletadas em cada PDI, foi possível evidenciarmos 

um panorama do que cada instituição elencou como demanda a ser trabalhada em cada 

universidade. No que tange à organização do PDI, constatamos que as universidades com 

mais de 50 anos possuem PDIs com duração de dez anos, sendo a UFRGS (71 anos) e a 

UFSM (58 anos). Assim, FURG (48 anos), UFPEL (49 anos), UNIPAMPA (10 anos) e UFFS 

(9 anos) tem PDI com planejamento quinquenal. No Quadro 1 apresentamos uma 

sistematização da organização do PDI de cada universidade: 

 

QUADRO 1 – Sistematização da organização do PDI, por Universidade 

INSTITUIÇÃO - 

ANO DE FUNDAÇÃO – PDI 

ORGANIZAÇÃO DO PDI – Planejamento Estratégico 

Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) - 1960 
PDI 2016 – 2026 

07 desafios institucionais, 107 objetivos estratégicos e 192 

iniciativas provenientes da contribuição da comunidade 
institucional - 16 iniciativas correspondentes aos três elementos. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) - 1947 

PDI 2016 – 2026 

04 Objetivos estratégicos e 76 objetivos – 23 objetivos 

referentes aos três elementos. 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

– 1970 

PDI 2015 – 2018 

12 eixos e programas transversais, com 75 objetivos 174 

estratégias – 34 estratégias referentes aos três elementos. 

Universidade Federal de Pelotas 

 (UFPEL) – 1969  

PDI 2015-2020 

6 eixos, com 55 objetivos e 232 estratégicas -  19 estratégias 

com os três elementos. 

Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) – 2008 

PDI 2014 – 2018 

04 eixos, 27 objetivos e 159 estratégias – 28 estratégias 

referentes aos três elementos. 

Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) – 2009 

PDI 2012 – 2016 - PRORROGADO – 2017 

07 desafios e 143 metas – 03 metas direcionadas aos três 
elementos. 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir dos PDIs analisados. 

 

Posto isso, ao realizar a leitura dos documentos e a tabulação dos dados, pudemos 

verificar que os três elementos - internacionalização, sistema de reserva de 

vagas/cotas/inclusão - estão sendo abordados pelas IES e pensados com estratégias/metas que 

abordam questões de infraestrutura, de convívio social, de suportes e programas que ofereçam 

subsídios financeiros ou não para a concretização de temas como assistência e permanência 

estudantil, formação continuada e permanente dos corpos técnicos e docentes, entre outros.  



Nessa perspectiva, para elucidar em quais aspectos esses temas estão sendo abordados 

pelas IES em seus PDIs, elaboramos quadros sínteses demonstrativos para cada elemento: 

 
QUADRO 2 – Quadro com os resultados obtidos dos PDI´s sobre a Internacionalização 

UFSM: parcerias com pesquisadores internacionais; experiências de internacionalização aos alunos; obter 

relações de colaboração internacional; currículos interdisciplinares, flexíveis e atualizados; otimizar as rotinas 

administrativas e os sistemas de informação;  considerar a realidade multi-campi e os diferentes níveis de ensino; 

ambiente de acolhimento para integração internacional; quadro docente com pesquisadores de excelência que 

sejam referência na área. 

UFRGS: visibilidade nacional e internacional; estabelecer alianças estratégicas; criação, associação e afiliação a 

centros de pesquisa e inovação de alto nível; estimular a inserção local, nacional, regional e internacional; 

mobilidade de docentes, discentes e técnicos; caráter multilinguístico; política de atração e integração 

institucional de professores visitantes, pesquisadores visitantes e pós-doutorandos;  ações de acolhimento de 

parceiros acadêmicos; programas internacionais de pós-graduação com possibilidade de expansão dos acordos de 

formação conjunta (co-tutela e joint degree) e dupla diplomação. 

FURG: mobilidade acadêmica; visibilidade científico-acadêmica; inserção nacional e internacional; participação 

de professores visitantes e bolsistas de pós-doutorado junto aos programas de pós-graduação; promover eventos 

científicos; redes de circulação; intercâmbio artístico-cultural; assessoria de relações internacionais; intercâmbios 
com universidades e institutos de pesquisa, com instituições públicas e privadas de fomento à cultura, ciência e 

tecnologia; mobilidade acadêmica e a dupla diplomação; intercâmbios científicos e tecnológicos internacionais 

nas atividades acadêmicas. 

UFPEL: reestruturar o portal da IES, garantindo a acessibilidade e a comunicação em diferentes idiomas; 

parcerias e meios de cooperação, contratos e convênios com outras instituições em âmbito nacional e 

internacional; acordos de cooperação acadêmica, incluindo mobilidade acadêmica; participação em redes 

nacionais e internacionais de investigação a incluir protocolos de mobilidade acadêmica; incentivo à mobilidade 

estudantil e docente; participação no Programa Licenciatura Internacional; acordos de dupla titulação; 

participação de professores e pesquisadores visitantes nos PPGs; ingresso de estudantes estrangeiros como 
alunos regulares nos cursos da IES; Estimular o intercâmbio nacional e internacional para os servidores e 

discentes; atividades em rede com outras instituições nacionais e internacionais. 

UNIPAMPA: cooperação para intercâmbios e projetos de que fomentem a pesquisa e o ensino de pós-

graduação; captação de apoio financeiro em órgãos de fomento nacionais e internacionais; projetos de pesquisa 

aprovados em editais externos; mobilidade de docentes, pesquisadores, estudantes e técnicos; grupos e 

consórcios de cooperação acadêmico-científica; intercâmbios; captação, implementação e acompanhamento de 

acordos, convênios e programas interuniversitários internacionais; possibilidade de um período de ajuste ao 

acadêmico estrangeiro, em que ele possa usufruir da moradia estudantil e da alimentação subsidiada; criação de 

núcleo de idiomas em todos os campi; mapeamento do número de professores que estejam já capacitados a 

oferecer disciplinas em língua estrangeira e incentivar essa oferta; incentivo aos servidores e acadêmicos com 
habilitação para o ensino da Língua Portuguesa a montarem e ministrarem cursos de português básico para 

alunos estrangeiros em mobilidade na IES. 

UFFS: cooperação com Portugal e países do Mercosul; inserção da IES nas políticas e programas de 

internacionalização acadêmica, de docentes e discentes. 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir dos PDIs analisados. 

 

As IES elencam em seus PDIs demandas que precisam ser supridas para a construção 

e consolidação da internacionalização das instituições. Para tal, indicam aspectos que 

precisam ser trabalhados tanto em âmbito administrativo/institucional quanto no âmbito das 

ações/atividades de docentes e discente. Destacando a necessidade de suprir demandas que 

podemos chamar de primárias, como, por exemplo, UFPEL e UNIPAMPA que indicam como 

uma das demandas a ser suprida a comunicação em outros idiomas, sendo que a segunda 

aponta, inclusive, para a implementação de uma política linguística em nível institucional 



abarcando o corpo de servidores administrativos como os docentes da instituição. A UFPEL 

indica a necessidade de incorporar outros idiomas nas páginas oficiais da instituição, tornando 

estas acessíveis para um maior contingente de usuários. 

Outro indicador que evidenciamos nos PDIs é o entendimento que a 

internacionalização também abrange uma interação maior das instituições dentro do país, ou 

seja, o intercâmbio de atividades/ações em colaboração/parceria com IES brasileiras. 

Cabe salientarmos um aspecto que chama a atenção quanto à UFFS, sendo uma 

universidade jovem e considerando que sua criação/implementação teve como pauta a escolha 

da localização dos seus campus – a região da fronteira sul – abrangendo uma faixa de 

fronteira com países da América do Sul, indica no seu PDI que trabalha para 

construir/consolidar sua inserção internacional com países do Mercosul e Portugal. 

 

QUADRO 3 – Sistematização dos achados dos PDI´s sobre o Sistema de Reserva de Vagas/Cotas 

UFSM: equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades; fortalecer as políticas de acesso e 

assistência estudantil com foco na permanência dos estudantes, conclusão dos estudos e bom uso dos recursos; 

preparar o corpo técnico e docente para lidar com os diferentes aspectos da inclusão social; disseminar uma 

cultura ética em relação à inclusão, à diversidade e ao meio-ambiente; possuir uma infraestrutura de engenharia e 

logística adequada. 

UFRGS: ações para assistência, permanência e conclusão, acolhimento e integração, compatíveis com a 

expansão do corpo discente; consolidar a política de ações afirmativas e considerar a inserção de novos grupos; 
definir uma política institucional de inclusão que contemple minorias historicamente excluídas; fortalecer as 

ações de acessibilidade, de inclusão social, pedagógica e laboral; ações inclusivas acadêmicas, culturais, 

esportivas e artísticas; promover e aperfeiçoar práticas de convívio e de cidadania, incluindo segurança, valores 

humanos, respeito às diferenças e combate à intolerância e ao preconceito; incentivar o desenvolvimento de 

ações voltadas para a diversidade; aperfeiçoar a política de assuntos estudantis na Universidade; aperfeiçoar a 

política de educação e compromisso social da IES. 

FURG: desenvolvimento de ações pedagógicas alternativas; equidade de condições básicas aos estudantes; 

ações e avaliação de assistência básica aos estudantes;  permanência dos estudantes; ações para atendimento aos 

estudantes com deficiência; expandir as ações de assistência estudantil aos demais campi; democratizar o acesso 
à produção cultural universitária; ações que estabeleçam o respeito às diferenças e à diversidade étnica, de 

gênero, de orientação sexual e de crenças espirituais; infraestrutura de mobilidade e acessibilidade; infraestrutura 

de laboratórios para utilização de equipamentos multiusuários; promover a democratização do ingresso e 

permanência de estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação, considerando critérios de natureza social, 

ética, cultural e de deficiência. 

UFPEL: condições de segurança, Acessibilidade e conforto; material didático acessível e recursos de tecnologia 

Assistiva; capacitações em acessibilidade para servidores e discentes; padronização de bens, atendendo 

requisitos de acessibilidades; incentivar os cursos de pós-graduação a criarem ações afirmativas; programa de 

acompanhamento da vida estudantil; reserva de vagas em programas de bolsas e estágio não obrigatórios 

instituídos; avaliar os processos seletivos SISU e PAVE em termos socioeconômicos, étnico-raciais e regionais; 
articular os princípios da sustentabilidade, da igualdade de gênero e da diversidade cultural, étnica e social, com 

a inclusão dessas temáticas nos currículos de forma concreta; incluir História e Cultura Africana, Afro-Brasileira 

e Indígena nos currículos; oferta da Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos alunos surdos e deficientes 

auditivos; produção de material didático acessível para deficientes; articular ações concretas de docentes e 

discentes das licenciaturas para a inclusão de temas na educação básica referentes à igualdade de gênero, 

raça/etnia e orientação sexual; fomentar ações que objetivem a equidade, a sustentabilidade, a inclusão e a 

cidadania; manter um percentual mínimo de reserva de vagas para demanda social em 30% das vagas de bolsas e 

estágios; atendimento diferenciado aos alunos com deficiência; formação para atuação qualificada no apoio à 

vida acadêmica de discentes com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades. 



UNIPAMPA: inclusão, nos PPCs, de conteúdos temáticos referentes à Acessibilidade e ao Desenho Universal; 

oferta de LIBRAS nos cursos de bacharelado e tecnólogo; bibliografia básica, complementar e periódicos em 

formatos acessíveis; cursos de formação continuada sobre Acessibilidade, Desenho Universal e Educação 

Inclusiva na modalidade EaD; elaboração e acompanhamento dos planos de AEE; criação de política de 

monitoramento e avaliação do desempenho acadêmico dos discentes ingressantes por meio das ações 

afirmativas; normatização interna com os critérios exigidos ao candidato e a forma de avaliação dos referidos 

critérios para alunos com deficiência; fornecimento de condições econômicas de permanência ao discente; 
subsídios para a alimentação, transporte, implantação da moradia estudantil, acompanhamento social e 

pedagógico do discente; adequação da matriz curricular para discentes com necessidades educacionais especiais 

garantindo a qualidade de formação; criação do Programa de Auxílio Financeiro ao Discente em Viagens 

Técnicas previstas nos componentes Curriculares; aperfeiçoamento da atuação de trabalho do NuDE nas 

Unidades Acadêmicas; Formação de Profissionais Tradutores e Intérpretes da LIBRAS; atendimento prioritário, 

imediato e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação; acervo pedagógico e cultural voltado para garantir condições de igualdade às 

pessoas com deficiência; destinação de recursos específicos para aquisição de materiais ou serviços para o 

atendimento das pessoas com deficiência; diagnóstico de acessibilidade, segundo ABNT NBR 9050, dos prédios 

próprios da Universidade; Inclusão de acessibilidade como requisito para o desenvolvimento e contratação de 

novos sistemas;  

UFFS: construção e consolidação das políticas e ações de inclusão; fortalecimento da política de inclusão, do 

NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) e do LABSA (Laboratório Superior de Ensino e Aprendizagem). 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir dos PDIs analisados. 

 

QUADRO 4 – Sistematização dos achados dos PDI´s sobre TICs e AVEAs 
 

UFSM : expandir os ambientes de inovação. 

UFRGS: ampliar a oferta de ações de educação a distância; adoção de novas estratégias, práticas, tecnologias e 
espaços de aprendizagem e de ensino. 

FURG: ampliar o uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) no ensino; criação de grupos 

institucionais de educação tutorial e de cursos online, massivos e abertos, com o uso de tecnologias inovadoras; 

participação dos estudantes em atividades integradas de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação 

tecnológica; capacitação dos servidores para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC); aprimorar o sistema informatizado de gestão de bibliotecas e os sistemas de informações acadêmicas e 

administrativas; qualificar o AVEA institucional; incentivar a prática de atividades administrativas e 

pedagógicas a distância, utilizando as TDIC; criar a política institucional de EaD; qualificar a estrutura de apoio 

à EaD; ações de integração dos estudantes da EaD; promover a convergência das modalidades de ensino por 
meio de ações que integrem os aspectos pedagógicos e tecnológicos nos cursos. 

UFPEL: aperfeiçoar a equipe de TI, em termos qualitativos e quantitativos, para que integre as competências 

necessárias ao atendimento da Comunidade Acadêmica; Incorporar as inovações proporcionadas por esta 

modalidade de ensino, permitindo uma integração cada vez maior ao ensino presencial. 

UNIPAMPA: incentivo à inclusão de EaD na comunidade universitária por meio de cursos de capacitação; 

ampliação do uso da EaD como apoio à aula presencial; fomento à produção de objetos de aprendizagem para o 

uso em EaD; incentivo ao uso de componentes curriculares na modalidade EaD; adequação de serviços de TIC 

com foco na EaD; adequação do Portal. 

UFFS: elaboração de programa de capacitação virtual institucional; custeados pela UFFS; avaliação de 

programa de capacitação virtual institucional. 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir dos PDIs analisados. 

 

Os aspectos e elementos que são elencados nos PDIs possibilitam evidenciarmos que 

as instituições buscam abranger a temática da inclusão para além do sistema de reserva de 



vagas/cotas. Este sistema está instituído seguindo diretrizes legais, logo, a instituição não tem 

a opção de escolha quanto a sua implementação. O sistema é uma realidade no cotidiano das 

universidades, impulsionando uma maior heterogeneidade no perfil dos alunos, especialmente 

dos ingressantes após a implementação dessa dinâmica de seleção e ingresso. 

Evidenciamos que as instituições estão trabalhando tanto no que tange ao ingresso 

quanto à permanência e à conclusão dos cursos nos quais os alunos ingressam. Voltam sua 

atenção ao sucesso acadêmico de todos os alunos e para tal estabelecem ações e estratégias 

visando a manutenção dos processos de ensino e de aprendizagem atendendo às necessidades 

específicas que são identificadas no processo formativo, englobando tanto as barreiras 

arquitetônicas como as atitudinais e, especialmente, as pedagógicas. 

Segundo Castro e Dewes (2018) 

  

[...], reconhecer a importância de dinâmicas pedagógicas acessíveis, bem como de 

tempos e espaços acessíveis, torna-se essencial ao pensarmos em um processo 

educativo que supra as necessidades formativas do sujeito, mas que também 

possibilite a qualificação e a potencialização da sua formação. O contexto da 

inclusão impulsiona, desse modo, os professores a [re]construírem seus significados 

acerca da deficiência visual, bem como das possibilidades e desafios da inclusão no 

ambiente educativo. (p. 125). 
  

Por vezes, as ações e estratégias voltadas às pessoas com deficiência parecem ser as 

mais evidentes no cotidiano universitário e podemos entender que isso acontece pois são as 

demandas que envolvem processos mais complexos para serem efetivadas, tanto que são as 

mais abordadas nos PDIs.   

Articulando-se a isso, a cultura digital permeando o cotidiano universitário também é 

abordada nos PDIs, de modo que as instituições estabeleçam estratégias e mecanismos para 

utilizar as possibilidades que as tecnologias dispõe. Diante disso, as Tecnologias Assistivas 

(TA) que chegam atreladas ao processo de inclusão de pessoas com deficiência ganham 

espaço no dia-a-dia das universidades, bem como passam a integrar o rol de mecanismos e 

estratégias de que a instituição pode usufruir. 

Nessa perspectiva, os AVEA vão sendo incorporados aos processos formativos, 

principalmente, nos cursos da modalidade à distância. E nesse aspecto volta-se à inclusão 

pois, como indicado no PDI da UNIPAMPA, há uma preocupação em tornar os ambientes 

acessíveis a todos. Até porque alunos cegos, por exemplo, já são uma realidade nos cursos 

EaD das IES federais. Diante disso, surge a necessidade de qualificação dos profissionais das 

IES para operacionalizar essas ferramentas e isso é abordado nos PDIs analisados. 

 

Considerações finais 



 

Por meio do mapeamento realizado nos PDIs evidenciamos indicadores 

especificamente relacionados aos elementos/aspectos que constituem os contextos emergentes 

da/na educação superior. 

Quanto à internacionalização constatamos que as instituições expressam reconhecer a 

importância de ações e estratégias que abarque essa temática que é uma demanda atual das 

universidades impulsionada, especialmente, pelas políticas públicas, pelos órgãos avaliativos 

e de credenciamento, como, por exemplo, a CAPES. Nessa direção, as IES indicam que 

precisam suprir demandas “básicas” para que esse processo possa ser construído e 

consolidado no âmbito de cada instituição, assim destaca-se a demanda da acessibilidade 

linguística. Para tal, elencam a necessidade de tornar as páginas oficiais das instituições 

acessíveis em outros idiomas, a necessidade de oferecer aos servidores da instituição 

formação em outras línguas, bem como aos discentes. 

Acerca do Sistema de Reserva de Vagas, verificamos que é um dos aspectos mais 

abordado nos PDI´s na perspectiva que os estudantes cotistas tenham um suporte para a 

permanência na universidade e, consequentemente, a conclusão da sua formação. Para tal, nos 

PDIs já são elencadas estratégias que englobam tanto a dimensão de subsistência - subsídios 

financeiros e de moradia -, como a dimensão pedagógica, especialmente, no que tange à 

acessibilidade de materiais e de metodologias/práticas pedagógicas.  

Quanto aos AVEAs, percebemos que as propostas estão em uma visão de expansão, na 

tentativa de abarcar as modalidades de ensino, lato sensu e strictu sensu, e, também, na 

participação de toda a comunidade institucional, sendo pensadas como forma de ensino 

complementar ao ensino presencial, como uma possibilidade de cursos de formação, além 

disso, da utilização de fóruns e integração dos multicampi, em muitos casos, já com a visão de 

oferecer esses sistemas com a acessibilidade necessária para atender os multiusuários que 

compõe a IES. 

Diante disso, esse estudo nos proporcionou entender como essas IES estão planejando 

e se organizando diante desses contextos emergentes. Além disso, nos possibilitou perceber 

que têm alguns aspectos que estão possibilitando transformações e que tangenciam esses 

novos contextos, como, por exemplo, as preocupações em atualizar as propostas curriculares 

dos cursos. Nesse sentido, os contextos emergentes estão presentes nos PDI´s das IES e estão 

proporcionando mudanças estruturais e organizacionais. Mudanças no pensar, no fazer, no 

saber e ser universidade na contemporaneidade. 

 

Referências 



 

BAPTISTA, M. V. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: 

Veras, 2000. 

 

BOLZAN, D. P. V. Docência e Processos Formativos: estudantes e professores em 

contextos emergentes. Projeto de pesquisa interinstitucional e integrado, Registro no GAP nº 

042025. Santa Maria, RS: PPGE/CE/UFSM 2016a. 

 

BRASIL. Decreto nº. 3.860, de 9 de julho de 2001. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 10 de julho de 2001.  

 

 ______. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 15 de abril de 2004. n. 72, Seção 1, p. 3-4.  

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI: diretrizes para elaboração. Brasília: MEC/ SESu, jun. 2002. 

 

______. Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006. Diário Oficial [da República Federativa do 

Brasil], Brasília, DF, n. 88, 10 mai. 2006.Seção I, p. 6-10. 

  

CARDIM, P. A. G. Gestão Universitária em Tempos de Mudança. In.: COLOMBO, S. S. et. 

al. (Org.). Gestão Educacional: uma nova visão. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004. 

 

CASTRO, S. F.; DEWES, A. Vivências Formativas e a Escolha pelo Curso de Pedagogia: 

Apontamentos de um Estudo de Caso de Uma Pessoa Cega. Revista Educação Especial em 

Debate, v. 2, p. 114-131, 2018. Disponível em: 

<http://periodicos.ufes.br/REED/article/view/20985>. Acesso em: 04 set. 2018. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Parecer CNE/CES nº. 1366, de 12 de 

dezembro de 2001. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 

2001. Seção 1, p. 49.  

GIL, A. C..  Métodos e técnicas de pesquisa social.  São Paulo, SP: Atlas, 2008.   

 

LISBOA, T. C. O Papel da Administração nas Instituições de Ensino Superior. In.: NETO, J. 

P. B. (Org.). Administração de Instituições de Ensino Superior. Campinas, SP: Editora 

Alínea, 2014. 

 

MOROSINI, M. C.. Internacionalização da Educação Superior em Contextos 

Emergentes: uma análise das perspectivas internacional, nacional e institucional. In: 

FRANCO, M. E. D. P.; ZITKOSKI, J. J.; FRANCO, S. R. K. (Org.). Educação Superior e 

Contextos Emergentes. Porto Alegre, RS: EDIPUCRS, 2016, v.6, p. 61 – 79. 

 

TOFIK, D. S. A gestão acadêmica nas instituições de ensino superior. In.: COLOMBO, S. S. 

(Org.). Gestão Universitária: os caminhos para a excelência. Porto Alegre, RS: Penso, 2013. 
 


