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Resumo: O artigo apresenta o resultado da investigação desenvolvida em iniciação científica 

e buscou identificar o papel do pedagogo no ensino superior, por meio do trabalho de 

assessoria pedagógica, particularmente na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste). Na etapa inicial, caracterizada como estado da arte buscou-se uma aproximação 

teórica ao tema. A busca à discussão da assessoria pedagógica no ensino superior nos últimos 

dez anos se deu no banco de teses e dissertações da CAPES. Foram localizados cinco 

trabalhos relevantes, uma tese e cinco dissertações. Na segunda fase da pesquisa foram 

analisados os documentos institucionais da Unioeste com vistas a identificar a presença do 

assessoramento pedagógico. Constatou-se que, apenas em 2012 houve a criação do cargo de 

Assessor Pedagógico, com atribuições limitadas e desarticuladas dos demais documentos 

institucionais.  
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Introdução 

 

A atuação do pedagogo na educação superior tem sido temática de estudos recentes 

ligados ao debate sobre o processo de qualificação da educação superior. No âmbito da 

Unioeste a inserção da assessoria pedagógica nos campus deu-se a partir de 2012, por meio da 

Resolução nº. 116/2012-COU e na Pró-Reitoria de Graduação, também em 2012, por meio de 

nomeação de Cargo em Comissão.  

Esse processo desperta a necessidade de melhor compreensão da inserção do 

pedagogo nesse espaço: na interlocução na educação superior. Assim, esse artigo tem a 

intenção de apresentar os resultados da pesquisa realizada no âmbito da iniciação científica, 

ao longo do curso de graduação em Pedagogia e tem por objetivo investigar e compreender o 

processo de inserção das assessorias pedagógicas na educação superior, de forma particular, 

na Unioeste.  

A investigação foi desenvolvida em duas fases: um primeiro momento de aproximação 

à temática e um segundo momento de investigação e análise da atuação do pedagogo, como 
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assessor pedagógico no âmbito da Unioeste. A primeira fase foi desenvolvida por meio de 

estudos do estado do conhecimento acerca da atuação do pedagogo na educação superior, nas 

Universidades públicas brasileiras, com a distinção entre universidades federais, estaduais e 

comunitárias. Buscou-se identificar as teses e dissertações defendidas nos últimos 10 anos que 

trataram da presença do pedagogo ou assessor pedagógico nessas universidades, evidenciando 

as temáticas e abordagens relativas ao pedagogo na educação superior.  

Na segunda fase da pesquisa, buscou identificar o percurso da criação desse cargo no 

âmbito da Unioeste, por meio de análise documental. 

 

O papel do pedagogo na Educação Superior evidenciado em pesquisas  

 

A primeira etapa da pesquisa caracterizada como estado da arte traz importantes 

contribuições ao pesquisador na medida em que o auxilia na compreensão das pesquisas já 

realizadas acerca do tema de interesse, aproximando o pesquisador de seu tema e 

possibilitando a percepção da relevância da pesquisa na área da educação, neste caso, no 

âmbito da educação superior.  

Essa etapa foi realizada a partir da busca de teses e dissertações disponíveis no sítio 

eletrônico do Banco de Teses e Dissertações da CAPES a respeito do termo “assessoria 

pedagógica na educação superior”. Essa busca foi feita por meio da identificação do assunto 

pelo título dos trabalhos publicados.  

Para delimitar a área de abrangência da pesquisa foram utilizados, num primeiro 

momento, os termos “assessoria pedagógica” e “educação superior” em trabalhos produzidos 

entre os anos de 2006 a 2016, o que resultou em número expressivo e difuso de resultados. 

Num segundo momento, optou-se por delimitar mais profundamente a área de abrangência de 

pesquisa e para isso foram modificados os termos pesquisados. Desta vez utilizando as 

expressões "assessoria pedagógica" e "docência da educação superior" e aplicando somente o 

filtro de ano, desta pesquisa resultaram 28 trabalhos.  

A partir dessa seleção de resultados obtidos, a investigação resultou em cinco 

trabalhos condizentes ao tema proposto. Entre estes cinco resultados, apenas um trabalho é 

tese, os demais são dissertações.  

As dissertações encontradas foram as seguintes: “O Papel da Assessoria Pedagógica 

no desenvolvimento profissional de professores da Educação Superior: a realidade de uma 

faculdade privada da Bahia” de Nandyara Souza Santos, realizada em 2015, na Universidade 

Estadual de Feira de Santana; “A coordenação pedagógica em uma instituição de ensino 

superior: significações constituídas pelo coordenador pedagógico sobre o seu trabalho” de 



 

Jucelia Melo, realizada em 2015 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; “A Ação 

Mediadora do Pedagogo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte”, de Ticiana Patricia Da Silveira Cunha, realizada em 2016, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte; “A natureza do trabalho das assessorias pedagógicas no 

estado de Mato Grosso: noções básicas”, de Sandra Maria Rodrigues dos Santos Motter, 

pesquisa realizada em 2011 na Universidade Federal de Mato Grosso. 

A partir da análise das dissertações, foi possível perceber que todas dizem respeito a 

experiências de assessoria pedagógica na Educação Superior. Além de relatar tais 

experiências, os trabalhos também expressam as contribuições deste setor para o 

desenvolvimento profissional docente conforme as especificidades de cada instituição de 

ensino superior.  

Duas destas dissertações se referem ao trabalho de assessoria pedagógica em 

instituições de ensino superior privadas. Na dissertação de Santos (2015), o papel do assessor 

foi discutido a partir da visão de professores sobre a importância da função. Já a dissertação 

de Melo (2015) trata da forma como o coordenador pedagógico se efetiva como um mediador 

capaz de articular saberes entre docentes e coordenadores de cursos.  

Apenas uma das dissertações tratou do trabalho de assessoria pedagógica em 

instituição de ensino superior pública, ela foi produzida por Cunha (2016). Neste trabalho, a 

autora procurou expor e discutir os sentidos atribuídos pelos pedagogos às suas próprias 

práticas. A dissertação de Motter (2011) não está disponível para consulta em plataformas de 

acesso virtual, portanto não foi possível aprofundar os estudos sobre a pesquisa realizada.    

A tese intitula-se “A Pedagogia Universitária e suas relações com as políticas 

institucionais para a formação de professores da Educação Superior” (TORRES, 2014), trata 

da Pedagogia Universitária, isto é, da necessidade de uma Pedagogia para a Educação 

Superior. A tese de Alda Roberta Torres, produzida no ano de 2014, no Programa de Pós-

Graduação em Educação, na Universidade de São Paulo, traz importantes contribuições no 

que se refere à compreensão do papel da assessoria pedagógica na Educação Superior e 

consequentemente, na inserção do pedagogo nesse espaço.  

A partir de sua pesquisa, para “pensar numa pedagogia voltada à Educação Superior 

[...] é necessário considerar o compromisso da universidade com a sociedade” (TORRES, 

2014, p. 106) e analisar o contexto que envolve a educação superior. Neste caso, faz-se 

necessário refletir sobre os objetivos políticos e econômicos que tentam imprimir sua marca 

mercadológica à educação superior e que, ao mesmo tempo, regulam e impactam a concepção 

de ciência adotada pela universidade e, consequentemente, pelo trabalho docente.   



 

Considerando o modo como as mudanças sociais afetam o meio acadêmico, Torres 

(2014, p. 100) indica que “há um movimento em torno da Educação Superior a fim de pensar 

melhor a docência, o perfil do seu aluno, o trabalho docente, sua profissionalização e tantos 

outros aspectos”. Esse movimento é válido e também desafiador à comunidade acadêmica, 

pois implica análise da própria prática docente. Tal desafio pode ser superado mediante a 

consolidação de uma Pedagogia Universitária, “desde que ela seja pensada num movimento 

crítico, rigoroso e democrático” (TORRES, 2014, p. 107). A autora ainda acrescenta que a 

“Pedagogia Universitária é um campo de conhecimento que pode contribuir para a formação 

docente e, ao ser assumida pela instituição como um caminho para a promoção do 

desenvolvimento profissional dos docentes” (TORRES, 2014, p. 114). 

Esta tese foi considerada relevante porque expressa a necessidade de uma pedagogia 

para a Educação Superior tendo em vista a importância do papel do pedagogo na 

universidade, especialmente como articulador do trabalho pedagógico, além disso, indica que 

a Pedagogia Universitária se desenvolve por meio do trabalho de assessoria pedagógica.  

Por meio desta pesquisa em estado da arte, pode-se constatar como a assessoria 

pedagógica na Educação Superior é um tema que, apesar de estar em expansão, ainda é pouco 

discutido no meio científico, especialmente no âmbito das universidades públicas. Entretanto, 

o tema demora a se consolidar na medida em que atenta aos problemas de organização de 

muitas práticas pedagógicas da Educação Superior e indica a necessidade de modificação.  

 

Compreendendo as bases do trabalho do pedagogo na Educação Superior 

 

Refletir sobre a própria prática docente não é tarefa fácil. Por ser desafiadora, essa 

reflexão muitas vezes fica em segundo plano ou então nem é realizada, ainda mais no coletivo 

da universidade. Apesar dos desafios que o tema impõe, alguns grupos vêm desenvolvendo 

pesquisa na área. A exemplo do livro “Estratégias Institucionais para o Desenvolvimento 

Profissional Docente e as Assessorias Pedagógicas Universitárias: memórias, experiências, 

desafios e possibilidades”, organizado por Maria Isabel da Cunha no ano de 2014 e trata da 

temática do assessoramento pedagógico na educação superior. O livro apresenta exemplos de 

experiências de assessoria pedagógica em diferentes universidades brasileiras. 

De acordo com Cunha (2014) no capítulo “Pressupostos do Desenvolvimento 

Profissional Docente e o Assessoramento Pedagógico na Universidade em Exame”, a partir do 

momento em que o ensino superior deixou de ser acessível apenas a um público restrito e 

elitizado de estudantes para se tornar também locus de formação da classe trabalhadora, as 

instituições de educação superior se depararam com o desafio de adaptar a sua atuação ao 



 

novo público de alunos. Ainda que o público-alvo da universidade não seja o mesmo, cabe à 

instituição prezar pela produção de conhecimentos e, mais do que isso, pelo sucesso da 

aprendizagem dos estudantes. 

Tal modificação na educação superior conduz à necessidade de a própria universidade 

refletir seus processos pedagógicos, pois, uma vez que o público de estudantes não é o 

mesmo, o ensino também não pode ser o mesmo. Nesse sentido a ênfase recai sobre algo 

essencial ao processo formativo universitário: o papel do professor.  

É muito comum observar que a formação dos professores de ensino superior 

comumente restringe-se aos conhecimentos específicos da disciplina lecionada. Porém, na 

medida em que a formação do docente não abarca expressivamente o conhecimento 

pedagógico, o processo de ensino e aprendizagem pode ser afetado negativamente.  

Ainda que um professor domine o conhecimento específico de sua área, no momento 

do ensino este conhecimento precisa estar atrelado aos demais conhecimentos necessários à 

ação docente, neste caso, aos conhecimentos provenientes do campo da pedagogia, do 

currículo e da didática, bem como ao conhecimento prático derivado da experiência 

profissional.  

Especialmente no âmbito da educação superior, existe uma condição de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Porém, mesmo que o espaço da sala de 

aula possa revelar tal associação, as competências necessárias à pesquisa e ao ensino são 

diferentes e influenciam a prática pedagógica do professor.  

Ao tratar do papel do professor no ensino superior, não basta atentar somente a sua 

prática na universidade, mas também ao seu próprio percurso formativo e à concepção de 

formação que respalda sua ação docente. Tal reflexão é necessária à compreensão de que a 

formação de professores, bem como a educação em si, não é neutra. Pois, durante o processo 

de ensino e aprendizagem, o conhecimento pode servir como instrumento de preservação ou 

de transformação das regulações impostas à universidade e, de maneira mais ampla, à 

sociedade.  

 Numa perspectiva de gestão fundamentada na teoria do capital humano, muitos 

gestores acreditam que o desenvolvimento profissional docente seja responsabilidade 

exclusiva e individual do professor. Nessa direção, instala-se uma lógica de concorrência 

entre os professores que acaba eximindo a universidade de promover ações coletivas de 

formação continuada. Tal perspectiva, além de colocar o conhecimento a favor das regulações 

já impostas, restringe a formação do professor à formação acadêmica inicial, desconsiderando 

a importância de sua educação familiar, escolar e cultural prévia, bem como da formação 

continuada.  



 

Em direção oposta aos ideais colocados por esta perspectiva, a epistemologia da 

prática constitui-se como referência de uma formação que acredita na importância da prática 

para a produção do conhecimento. A partir do momento em que o professor estuda a sua 

prática e analisa as consequências dela à luz da teoria, a educação deixa de ser meramente 

bancária e os espaços coletivos se colocam como espaço essencial à instituição dos saberes 

docentes. 

De modo geral, os investimentos institucionais na formação dos docentes da educação 

superior ficam a critério dos grupos gestores. Desta forma, a cada mudança de gestão, 

modificam-se as experiências realizadas e a continuidade do processo formativo acaba se 

perdendo. Além da falta de continuidade, também é comum se deparar com ações 

institucionais que não se fundamentam em reflexões teóricas quanto ao modo de aprender do 

adulto e tudo isso leva a uma prática amadora e imediatista.  

É nesse âmbito das ações institucionais da universidade quanto à melhoria dos 

processos pedagógicos que se instituem em sala de aula e na formação continuada dos 

professores, que a assessoria pedagógica assume papel primordial.  

Geralmente, entretanto, as experiências de assessoria pedagógica são imediatas e 

dependem da inciativa de cada gestão, isso impossibilita a implementação de experiências 

duradouras e conduz ao pouco reconhecimento do profissional que assume a função de 

assessor perante a comunidade acadêmica.   

Considerando a relevância do trabalho de assessoria pedagógica enquanto atividade-

meio destinada a qualificação da atividade-fim, que é o processo de ensino e aprendizagem, é 

preciso que a temática da assessoria ocupe maior espaço de discussão e reflexão na educação 

superior. É necessário que a assessoria pedagógica deixe de ser espontânea para se tornar 

condição profissional. Profissão esta que se efetiva através da melhoria de aspectos de 

organização e formação docente e que remete a ideia de que a responsabilidade pelo processo 

de ensino e de aprendizagem não é exclusiva do professor, mas sim da instituição de ensino 

como um todo.  

As práticas de assessoria pedagógica não são neutras, tampouco são universais, pois 

correspondem a uma concepção política de educação. Isso significa que cada instituição de 

ensino superior define estratégias de atuação conforme sua cultura, contexto e possibilidades. 

Entre as diferentes estratégias de assessoramento pedagógico, é possível mencionar quatro 

formas de ação de assessoria que são recorrentes: o uso de projetos para articular as ações, a 

concorrência de editais, a assessoria numa dimensão clínica e o desenvolvimento de 

trajetórias de formação.  



 

Cada estratégia de assessoramento, à sua maneira, influencia na qualidade do ensino e 

a partir do momento em que a assessoria pedagógica se consolidar enquanto ramo profissional 

necessário não só na educação superior privada, mas também nas universidades públicas, 

melhores serão os resultados dos processos de ensino da educação superior.  

 

A assessoria pedagógica na UNIOESTE e o lugar do pedagogo  

 

A partir dos estudos realizados na primeira etapa da pesquisa foi possível perceber que 

“a constituição e fortalecimento de assessorias pedagógicas nos cursos universitários 

relacionam-se, essencialmente, ao projeto de mudança do processo de ensino-aprendizagem 

historicamente instituído na universidade” (FERNÁNDEZ apud SOARES, 2004, p. 117). 

Desta forma, da compreensão da importância do assessoramento pedagógico, da discussão do 

“pedagógico” na educação superior, problematizou-se a forma como essa discussão e o lugar 

do pedagogo vêm sendo tratado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).   

Deste modo a segunda etapa da pesquisa caracteriza-se como uma análise documental, 

pois o objetivo foi identificar o percurso de criação do cargo de assessoria pedagógica, no 

âmbito da Unioeste, por meio da análise de documentos que regulamentam a organização 

desta instituição de Educação Superior.  

Para historicizar a criação do cargo foram selecionados para análise documental: a 

Estrutura Regimental da Unioeste, Res. n° 32/1996 – COU; o Estatuto da Unioeste, Res. n° 

017/1999 – COU; o Regimento Geral da Unioeste, Res. n° 028/2003 – COU; o Projeto 

Político-Pedagógico Institucional, Res. n° 270/2007 – CEPE; o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Res. n° 114/2007 – COU e a Resolução n° 116/2012, que aprova a criação do 

cargo de assessor especial, com funções pedagógicas na Unioeste.  

Os documentos foram analisados em ordem cronológica, tal como foram mencionados 

acima. Antes, porém, de iniciar a análise dos documentos da Unioeste, visando identificar a 

presença da função de assessoria pedagógica - ou então a identificação de elementos que 

indiquem a necessidade desta função para a melhoria do ensino nos cursos de graduação – 

fez-se necessário realizar estudos para melhor compreender a própria história da Unioeste e o 

objetivo dos documentos selecionados para análise.  

A decisão por estudar o que são os documentos, antes de analisar o seu conteúdo na 

busca de investigar o problema da pesquisa, partiu do pressuposto de que seria inviável tentar 

identificar a história de uma função institucional específica sem antes compreender 

brevemente a estrutura da instituição. De tal modo, o artigo “Política de ensino na Unioeste – 

democratização do acesso e política de permanência e conclusão discente” (BORGES, 



 

SBARDELOTTO, 2018) aborda discussões relativas à concepções de ensino presentes em 

documentos oficiais da Unioeste, bem como proposições da política de ensino da Pró-reitoria 

de Graduação (Prograd) a partir da gestão de 2012.  

Após a realização destes estudos prévios à análise documental, o primeiro documento 

analisado foi a Resolução n° 32/1996, que aprova a alteração da Estrutura Regimental da 

Unioeste. Neste documento são apresentadas a estrutura organizacional e funcional da 

Universidade e apontados os cargos e funções inerentes aos órgãos deliberativos e executivos 

da instituição.  

De acordo com este documento existem seis assessorias especiais ligadas à Reitoria, 

cada uma delas conta com um assessor-chefe e um assistente, são elas: Assessoria de 

Relações Interinstitucionais e Internacionais, Assessoria de Comunicação Social, Assessoria 

Jurídica, Assessoria de Convênios e Captação de Recursos, Assessoria de Manutenção de 

Planejamento Físico e Assessoria de Legislação Educacional.  

Dentre estas assessorias, a Assessoria de Legislação Educacional é a única que está 

ligada à Prograd. A princípio, atentando apenas a nomenclatura da assessoria, é possível 

cogitar a ideia de que se refere a questões pedagógicas mais direcionadas ao ensino. 

Entretanto, esta impressão inicial é equivocada na medida em que se aprofunda a análise da 

função do assessor especial que ocupa o cargo, pois a assessoria expressa uma abordagem 

mais burocrática, visando a legalidade de ações referentes a educação.  

Além da Assessoria de Legislação Educacional, existe uma Diretoria de Apoio 

Pedagógico ligada a Prograd. Conforme exposto na Resolução n° 32/1996, essa Diretoria 

“tem por finalidade desenvolver ações de apoio aos cursos de graduação, visando a 

implantação de políticas de permanente melhoria de ensino” (UNIOESTE, 1996, p. 69). Esta 

é uma das poucas menções do documento com relação ao “pedagógico” do ensino de 

graduação na Unioeste. De acordo com esse documento, se reconhece a necessidade de 

atenção à qualificação do processo pedagógico, entretanto, não se diz como isso será feito e 

muito menos se é algo que deve ser pensado por um/uma especialista na área: o/a pedagogo/a. 

Tais apontamentos sobre a Resolução n° 32/1996 demonstram que de acordo com a 

estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da administração superior, no âmbito 

da Reitoria, da Unioeste, não há cargo específico destinado à assessoria pedagógica. 

Conforme indica o inciso III, do Art. 3° do Estatuto da Unioeste, Res. n° 017/1999 – 

COU, um dos princípios fundamentais da organização da Unioeste é “a unidade de atuação 

nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão” (UNIOESTE, 1999, p. 2), isto é, a 

atuação em todas as dimensões do tripé universitário. Dentre elas, especial destaque recai 



 

sobre a dimensão do ensino, uma vez que, direta ou indiretamente, atividades de ensino 

também permeiam tanto a pesquisa quanto a extensão.  

Tamanha é a relevância do ensino para a formação humana na universidade que o 

Estatuto da Unioeste, no Art. 4°, inciso III, expressa como uma das finalidades da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná: “desenvolver o ensino para a formação de 

cidadãos críticos e criativos, aptos à inserção em setores profissionais e para a participação no 

processo de desenvolvimento dos povos” (UNIOESTE, 1999, p. 3).  

Para cumprir com tal finalidade a Universidade conta com autonomia administrativa 

para contratação de funcionários. Isso significa dizer que a administração superior tem 

competência para “propor e gerenciar o quadro de pessoal docente e técnico-administrativo, 

dentro de suas dotações orçamentárias” (UNIOESTE, 1999, p. 4).  

No que se refere aos cargos de assessoria, sobre os quais se incide a intenção desta 

pesquisa ao buscar o histórico de criação da assessoria pedagógica, o Art. 30 da Resolução n° 

017/1999 traz importantes esclarecimentos: “Os assessores, os chefes de secretaria e os 

titulares dos órgão de apoio e suplementares da Direção-Geral de Campus são indicados pelo 

Diretor-Geral de Campus e nomeados pelo Reitor, observada a legislação vigente” 

(UNIOESTE, 1999, p. 17).  

Analisando a legislação vigente no momento de aprovação do Estatuto da Unioeste, e 

o documento em si, foi possível identificar que não houve iniciativa de proposição de um 

cargo de assessoria pedagógica. Ainda que a autonomia administrativa da Universidade 

permita a contratação de pessoal técnico-administrativo e que a Direção-Geral de Campus 

possa indicar assessores, não se observa nos documentos, movimentos institucionais para a 

criação de uma assessoria pedagógica, no âmbito da Reitoria ou da Pró-Reitoria de 

Graduação.  

O Regimento Geral da Unioeste, aprovado pela Resolução n°. 28/2003 – COU, 

expandiu a discussão quanto à finalidade do órgão executivo de administração superior e 

expõe que “as assessorias, vinculadas à Direção-Geral de Campus, têm por atribuição auxiliar 

os diversos órgãos do campus em questões técnicas, administrativas, financeiras e 

informacionais, bem como em outras atividades” (UNIOESTE, 2003, p. 8).  

Perante a atribuição dada aos cargos de assessoria ligados à Direção-Geral de Campus 

nota-se, novamente, que a finalidade do cargo não é condizente com questões relacionadas ao 

ensino. Não há menção à assessoria pedagógica, portanto compreende-se que a própria 

instituição de Educação Superior não percebe a construção de uma política de ensino que 

valorize a Pedagogia Universitária como algo necessário à melhoria da qualidade de ensino. 



 

A Resolução n° 270/2007 – CEPE aprovou o Projeto Político-Pedagógico Institucional 

(PPPI) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, este é um documento que apresenta o 

histórico da instituição, introdução, justificativa e os aspectos legais que respaldam a 

construção do projeto. Além disso, o documento apresenta a visão das políticas da Unioeste, 

enfatizando o ensino de graduação e os referenciais para uma política de ensino, bem como a 

descrição de tais políticas.    

Para esta análise documental a política de ensino é entendida tal como descrevem 

Borges e Sbardelotto (2018), como uma série de ações e regulamentações da administração 

superior que indicam a forma como a universidade define a inserção e a permanência dos 

estudantes na instituição. Entretanto, a política de ensino indicada pelo PPPI “não se 

configurou em ações efetivas e orientações de ações para colegiados e centros” (BORGES, 

SBARDELOTTO, 2018, p. 2). 

Conforme os dados previamente expostos sobre o Regimento Geral da Unioeste (Res. 

n° 28/2003) e o caráter técnico e administrativo das assessorias da Direção-Geral de Campus 

e sobre a Estrutura Regimental da Unioeste (Res. n° 32/1996) e o caráter burocrático da 

Assessoria de Legislação Educacional, é possível dizer que Prograd “se limitava a gestar o 

aparato burocrático de organização e atualização da secretaria acadêmica, registro de 

diplomas e acompanhamento dos PPPs no que se referiam ao ajuste às regulamentações 

legais” (idem, p. 2).  

Tal constatação indica que a própria Prograd não havia efetivado ações direcionadas 

ao ensino nos cursos de graduação, pois “não havia, deliberadamente uma proposta clara 

amparada em concepções teóricas do campo da pedagogia” (idem, p. 2). Mais uma vez um 

dos documentos oficiais da Unioeste, neste caso o PPPI, demonstra a falta de uma assessoria 

especial voltada aos aspectos pedagógicos da graduação.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unioeste, Resolução n°. 114/2007 

– COU tem como objetivo viabilizar a implantação das políticas apontadas no PPPI. Ao tratar 

dos programas e ações estratégicas para o ensino de graduação, o documento expressa a 

necessidade de “estabelecer suporte de gestão para implementação das políticas de ensino de 

graduação constantes no PPPI” (UNIOESTE, 2007, p. 5). Entretanto, essa indicação não 

resultou em ações efetivas e muito menos na proposição do cargo de assessoria pedagógica, 

tanto na Prograd quanto na Direção-Geral de Campus.  

Discussões sobre questões específicas relativas ao ensino passaram a ser temática de 

maior atenção na Prograd a partir da gestão de 2012.  

 



 

Adotando a concepção de que o ensino era a questão central e articuladora das ações 

dessa instância, a Prograd definiu por ouvir a comunidade acadêmica acerca de quais seriam 

os problemas mais importantes da graduação a fim de definir uma política de ensino que 

articulasse questões internas à sala de aula, à relação ensino e aprendizagem, às questões da 

estrutura física e normativa dos processos formativos ao conjunto da Universidade na inter-

relação ensino/pesquisa/extensão (BORGES, SBARDELOTTO, 2018, p. 3).  

Assim, entende-se que desde 2012 foi iniciado um processo de modificações na 

Prograd que objetivaram dar voz aos estudantes, professores e servidores no que concerne à 

questões relativas a dimensão do ensino na graduação. A partir de encontros realizados com a 

comunidade acadêmica dos cinco campi da Unioeste, nos quais foram apontadas 

reivindicações ou observações relativas ao ensino, a Prograd desenhou uma política de ensino 

que abordou, inicialmente, sete pontos fundamentais.  

Um dos pontos da nova política de ensino dizia respeito a Assistência Pedagógica 

Discente e Docente e refletia a necessidade de recuperação da função pedagógica das 

instâncias colegiadas. Frente a essa necessidade e considerando o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e o Estatuto Geral da Unioeste, a Resolução n° 116/2012 – COU, de 6 de 

dezembro de 2012 aprovou a criação da Assessoria Especial de Direção dos campi da 

Unioeste. 

Segundo este documento, o ocupante do cargo de Assessor Especial de Direção tem 

por competência exercer atividade de Assessoria da Direção Geral dos campi e, no que diz 

respeito ao ensino, tem certas atribuições. 

 

Art. 3º São atribuições da Assessoria Especial de Direção: 

I -  assessorar a Direção Geral de campus  nas atividades pedagógicas que envolvam 

o ensino, a pesquisa e a extensão e outras, de acordo com as determinações 

superiores, e da Direção Geral do campus;   

II - assessorar a Direção Geral de campus nas relações entre as Coordenações de 

cursos, Centros e a Direção Geral do campus, referentes a encaminhamentos que 

envolvam o aspecto pedagógico dos processos e de substituições outras, 

considerando as relações de trabalho sob os aspectos da docência e técnico-
administrativo; 

[...] 

IV - assessorar a Direção Geral de campus quando da promoção de atividades 

pedagógicas voltadas aos cursos de graduação, pós-graduação e Centros; 

(UNIOESTE, 2012, p. 1).  

 

De maneira geral é possível identificar que existe a preocupação em contemplar a 

dimensão do ensino de forma efetiva, por meio do trabalho de assessoria pedagógica com as 

instâncias colegiadas da Universidade, tal como havia sido reivindicado nos encontros 

promovidos pela Prograd para discutir tópicos relativos ao ensino de graduação.  



 

Contudo, a Resolução n° 116/2012 não expressa exatamente quem deve ser o 

profissional a ocupar o cargo de Assessoria Especial de Direção. Mesmo que o papel atribuído 

a esse profissional seja direcionado à questões pedagógicas, o documento não declara que o/a 

pedagogo/a deve ser o profissional a ocupá-la. Essa situação revela uma precariedade no 

desempenho da característica pedagógica e coloca este debate “em situação de fragilidade 

diante das opções políticas da gestão superior” (BORGES, SBARDELOTTO, 2018, p. 15). 

Uma das formas encontradas pela Prograd para enfrentar a situação de fragilidade na 

articulação da atuação dos Assessores Pedagógicos dos Campus foi nomear um cargo 

comissionado de assessor pedagógico para a Prograd. De acordo com Borges e Sbardelotto 

(2018, p. 15), “esta função foi desempenhada por dois professores entre 2012 e 2016 e no ano 

de 2017 este cargo foi suprimido devido a cortes em cargos em comissão na Instituição, 

permanecendo os assessores nos Campus”. No entanto, “sem haver uma ação sistemática no 

âmbito da Unioeste que unifique e dê coesão para essas ações” (idem, p. 20). 

De acordo com o portal virtual da Unioeste em 2018, cada campus possui uma 

Direção Geral de Campus, e auxiliam o trabalho da Direção, uma Assessoria Especial, uma 

Assessoria Técnica de Planejamento e outra Assessoria Especial Pedagógica. De maneira 

sucinta, compreende-se que a Assessoria Especial tem por finalidade elaborar projetos 

específicos, na área administrativa, do ensino, da pesquisa ou da extensão.  

A Assessoria Técnica de Planejamento, por sua vez, é a unidade de assessoramento 

que tem por finalidade auxiliar o Diretor Geral no planejamento e na execução das atividades 

técnicas, administrativas, financeiras, informacionais, controle de convênios e contratos e 

outras de acordo com as determinações superiores e da direção geral do campus.  

Desse modo, percebe-se que a Assessoria Especial Pedagógica não está encarregada 

de funções técnicas ou administrativas, uma vez que isso já fica a cargo de outros assessores 

e, portanto, pode concentrar esforços em assessorar a Direção Geral de campus 

especificamente em atividades pedagógicas que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Entretanto, conforme já exposto, essa assessoria não encontra respaldo em outros documentos 

e setores da instituição.  

Como brevemente explicitado nas atribuições da Assessoria Especial, o público-alvo 

do trabalho do ocupante do cargo são as coordenações de cursos e os centros. Pois é função 

do assessor mediar às relações entre essas instâncias colegiadas e a Direção-Geral, lidando 

com situações relativas ao ensino que envolve docentes, discentes e servidores da Unioeste. 

Além disso, a mediação pedagógica nas Coordenações de cursos e nos Centros é essencial à 

promoção do desenvolvimento profissional docente, extremamente relevante para a melhoria 

dos processos de ensino e de aprendizagem no ambiente universitário. 



 

 

Conclusões 

 

A partir desta pesquisa evidenciou-se a ampliação da compreensão da função do 

pedagogo na educação superior, na medida em que trabalhos acadêmicos explicitam a 

existência e relevância desse trabalho e deste profissional junto aos cursos de graduação.  

A Pedagogia Universitária já está sendo reconhecida como um campo científico capaz 

de auxiliar na qualificação dos processos pedagógicos no ensino de graduação, uma vez que 

possibilita a permanente qualificação do pessoal docente.  

Na Unioeste, entretanto, tanto a Pedagogia Universitária, quanto o pedagogo não 

possuem lugar de destaque nos documentos institucionais e na estrutura de cargos. Vale 

ressalvar que a estrutura de cargos da instituição é proposta por seus conselhos superiores e 

chancelada pelo Governo do Estado. Portanto, se o lugar do pedagogo e do debate das 

questões pedagógicas não são evidenciadas em seus documentos oficiais, pode-se inferir que 

esta não é uma compreensão dos professores e agentes que compõem os conselhos. 
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