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Resumo: O programa institucional redes de desenvolvimento em habilidades acadêmicas foi 

pensado para possibilitar/oportunizar o pertencimento e o protagonismo acadêmico 

considerando o atendimento aos dispositivos legais no que refere à inclusão e o nivelamento. 

Para isso, toma como marco teórico os princípios anunciados no Projeto Pedagógico 

Institucional- PPI que dialogam com a Pedagogia Universitária e com a Política de Ensino da 

universidade, e, se materializa, se traduz na identidade UCPel. Para a efetivação desta 

identidade com o pertencimento e o protagonismo acadêmico utilizam-se planos de atenção 

ao aluno. Estes são elaborados por uma equipe multiprofissional, a cada semestre letivo, com 

o objetivo de potencializar a autonomia e a autogestão dos estudantes. No contexto do 

nivelamento, ofertam-se estratégias metodológicas de aprendizagem ativa com a finalidade de 

estimular a performance acadêmica dos universitários. Na proposta de inclusão o programa 

atende os acadêmicos que apresentam laudos comprovando a deficiência ou limitação e a 

equipe executora do ReDHAc desenvolve atividades de atendimento individualizado.  
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Introdução 

 

O ensino universitário tem convivido com uma evidência paradoxal: a necessidade 

cada vez mais ampliada e urgente de apropriar-se de sua responsabilidade social, em especial 

no que tange à formação de perfis profissionais aptos a exercer sua cidadania e sensibilidade 

ética e estética; e o simultâneo e desconcertante desempenho dos acadêmicos, em relação às 

habilidades cognitivo-sociais indispensáveis à satisfação do protagonismo social.  

De um lado, cabe destacar, no universo acadêmico, as estatísticas de insucesso nas 

múltiplas habilidades discentes. De outro, os pressupostos preconizados nas diferentes 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação e aferidas nos principais exames 

nacionais (ENEM e ENADE), sinalizam a necessidade de superação de tal contrassenso no 

que tange o processo de construção/formação dos sujeitos aprendentes. Nesta perspectiva, a 
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Universidade Católica de Pelotas por meio de programas de aperfeiçoamento docente e de 

formação continuada, com ênfase à pesquisa e práticas extensionistas, procura caminhos para 

a superação de tais desafios.  

No entanto, percebe-se ainda a necessidade de incrementar situações educacionais 

que, ao confrontar o aluno com desafios significativos, sejam capazes de promover sua 

autonomia e mobilidade intelectual, com vistas a novos patamares de excelência acadêmica.  

Nesse sentido, emerge o Programa Institucional Redes de Desenvolvimento de Habilidades 

Acadêmicas (ReDHAc) a fim de oportunizar outros espaços de ensino e aprendizagem aos 

educandos com ou sem deficiências. 

Estes espaços educacionais sinalizam na direção de uma pedagogia relacional à luz da 

epistemologia da complexidade com viés sociointeracionista, alicerçando-se em duas grandes 

correntes do ponto de vista do paradigma educacional emergente, pós-moderno: i) a aposta na 

diversidade de perfis cognitivos, enfatizando-se a ideia de promoção e elevação de níveis de 

excelência acadêmica em superação ao paradigma da “ausência de”, típico das ciências 

educacionais da modernidade com seus modelos diagnósticos duais (possui/não possui) e 

quantitativos e suas decorrentes intervenções didáticas prescritivas; ii) a utilização de 

estratégias de aprendizagem ativas e colaborativas, ratificando os princípios institucionais, 

bem como reforçando as concepções de conhecimento vinculadas a estudos epistemológicos 

que apontam para a aprendizagem significativa e para o mecanismo cognitivo da reconstrução 

mediada. 

 

Marco Teórico 

 

Como marco teórico seguimos os princípios acadêmico-educacionais, preconizados no 

Projeto Pedagógico Institucional, traduzidos na alteridade, ética e solidariedade, com ênfase 

na concepção emancipatória de educação4, nos valores ético-cristãos e humanísticos, na visão 

científica, na capacidade e disposição para o autoaperfeiçoamento, na compreensão das 

diferenças, na acolhida, na justiça e na equanimidade. 

Para tanto, observa-se a essência da Universidade como instituição filantrópica, 

comunitária e católica que  

                                                           
4 O sentido da concepção emancipatória segue o que está anunciado no PPI (2017): pressupõe o 

desenvolvimento de sujeitos autônomos, pensantes, capazes de empreender e de autogerir-se, com competências 

e valores que possibilitem a construção de novos saberes-fazeres, propiciando flexibilidade mental e capacidade 

de resolver situações imprevistas.  
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 […] assume o compromisso com a sociedade em formar sujeitos imbuídos 

de valores ético-cristãos-humanísticos e que decorram de uma educação 

emancipatória voltada para três dimensões fundamentais de Educação, que são a 

Educação para o Trabalho e para a Cidadania, Educação para a Inovação e 

Educação para a Comunidade. (UCPel/PPI, 2017 p. 33). 

 

Nesta direção, busca-se a convergência com a formação do Sujeito UCPel com   a 

oportunidade/possibilidade de pertencimento e de protagonismo acadêmico na utilização de 

artefatos potentes, tais como: metodologias ativas, sala de recursos e tecnologias assistivas. 

Estes subsidiam em suas trajetórias acadêmicas, no desenvolvimento de suas competências; 

que os tornem aptos a empreender no mundo do trabalho;  

 

     […] a acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de atuação, para 

transformar e inovar a realidade e construir uma sociedade fraterna, solidária e justa.  

Espera-se, do mesmo modo, que seja educado para a cidadania, atento às 

necessidades da comunidade e aberto ao diálogo e ao trabalho colaborativo, 

destacando-se como um profissional reflexivo, autônomo e crítico, constituindo-se 

no sujeito com a identidade UCPel. (UCPel/PPI, 2017 p. 34) 

 

A Política de Ensino da universidade dialoga com tudo que já foi dito, pois assume o 

compromisso com a formação da pessoa humana voltada à Educação para a Cidadania e 

para o Trabalho5. 

 

 […] entende-se que por meio de uma Educação Cidadã (entendendo a educação 

como elemento gerador de novas formas de concepção de mundo) pode-se 

possibilitar o empoderamento aos sujeitos para que assumam um papel crítico frente 

à sociedade, oportunizando condições transformadoras da realidade. O papel 

transformador (dessa educação) incide na gestação de novas formas de agir e na 

capacidade de resolver problemas, na perspectiva de protagonizar a diferença em um 

mundo em permanente transformação. Nessa concepção há respeito à 

individualidade e à pluralidade de ideias, já que todos produzem conhecimentos e 

todos aprendem juntos. (UCPel/PPI, 2017 p.35) 

 

Desta maneira, o compromisso com a formação da pessoa humana está implicado no 

empoderamento acadêmico que se traduz na atitude de pertencimento e protagonismo na 

medida em que os sujeitos assumem papeis no movimento de transformação pessoal e social.  

 

Metodologia  

 

                                                           
5 A Educação para o Trabalho, aqui, concebe o trabalho como práxis social, cultural e produtiva do sujeito na 

ação com o seu meio, propõe pensar que o educando, ao estar preparado para o trabalho, poderá ser capaz de 

transformar a natureza e de adequar suas necessidades vitais, materiais e culturais às demandas sociais.  
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Para dar conta do marco teórico considera-se o elenco de metodologias como as 

vivências das concepções de conhecimento subjacentes aos princípios acadêmicos, bem como 

dos compromissos de qualidade assumidos pela Instituição que considera os seguintes 

fundamentos: o perfil epistemológico, a função social da Instituição e o paradigma da 

complexidade. 

A respeito do perfil epistemológico da instituição está sob um viés marcadamente 

interacionista, com destaque à reconstrução de saberes por sujeitos protagonistas, conforme 

revela o PPI, “O binômio ensino-aprendizagem, com ênfase no segundo termo, caracteriza a 

função essencial da  Instituição”. (UCPel/PPI, 2017 p. 8). 

No âmbito do compromisso com a função social da Universidade, concebida como 

entidade católica, alicerça-se profundamente aos princípios de fraternidade, alteridade e ética, 

ensejando, portanto, a adoção de práticas colaborativas, de caráter solidário e democrático. 

Já o paradigma da complexidade, supõe o atendimento do fenômeno educacional e das 

decorrentes intervenções pedagógicas como situações multidimensionais e, portanto, 

mobilizadoras de variados saberes em inter-relação. Trata-se, como propõe Morin (2005) de 

             
[…] convidar a pensar-se na complexidade. Não é dar a receita que fecharia o real 

numa caixa, é fortalecer-nos na luta contra a doença do intelecto – o idealismo – que 

crê que o real se pode deixar fechar na ideia e que acaba por considerar o mapa 

como território   […] ( MORIN, 2005, p. 140) 

 

Pensar na perspectiva de Morin é romper com a crença prescritiva, fechada que não 

dialoga com o real; é refletir sobre a práxis; é aprender a lidar com o desafio que é a 

imprevisibilidade no contexto educacional. “Não se elimina a incerteza, negocia-se com ela.” 

(MORIN, 2015, p. 51) 

Considera-se o desafio do imprevisível apontando/negociando com algumas 

sinalizações, trilhas, coreografias para as práticas pedagógicas. Deste modo, postos os 

princípios básicos da metodologia do programa, intrinsecamente relacionados à identidade da 

UCPel, elencam-se os seguintes indicadores metodológicos6: 

 Protagonismo dos sujeitos aprendentes; 

 Aprendizagem como reconstrução social do conhecimento; 

 Reflexividade como base das ações formativas; 

 Ênfase à pesquisa: aprender a aprender; 

 Atuação do formador como mediador; 

                                                           
6  Estes indicadores metodológicos são sugestões que refletem e sinalizam trilhas/caminhos, coreografias à 

prática pedagógica. 
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 Aposta na autonomia intelectual; 

 Valorização da compreensão em detrimento da reprodução; 

 Incentivo a estratégias metacognitivas; 

 Comprometimento com o ser-para-o-outro na ação formativa; 

 Privilégio de estratégias democráticas no trato das questões educacionais; 

 Consideração da diversidade na busca da formação inclusiva; 

 Ênfase à aprendizagem colaborativa; 

 Valorização dos critérios de justiça, ética e equidade no tratamento das situações-

problema; 

 Aposta na transcendência pela via educacional; 

 Tratamento fenomenológico e transdisciplinar dos fatos educacionais; 

 Ênfase ao saber pensar para saber intervir (Demo: 2000); 

 Superação das dicotomias clássicas do Paradigma da Modernidade: teoria/prática, 

racionalidade/intuição, individual/social, conhecimento do senso 

comum/conhecimento científico, sujeito/objeto, dentre outras. 

 Contextualização das questões educacionais e das manifestações dos sujeitos. 

 Abertura ao inusitado, pela transposição da tradição prescritiva no trabalho 

pedagógico. 

Portanto, estes indicadores metodológicos são observados na operacionalização das 

atividades que são executadas em duas propostas de atenção aos acadêmicos, o nivelamento e 

a inclusão. Estas ocorrem por meio de planos de ação, elaborados por uma equipe 

multiprofissional, a cada semestre letivo com o objetivo de potencializar a autonomia e o 

protagonismo dos estudantes.  

O aluno chega à universidade com defasagens nos conhecimentos mínimos tratados 

pela escolarização anterior e necessitam dar seguimento a novas aprendizagens específicas 

para a formação profissional. 

O nivelamento é uma exigência orientada no instrumento de avaliação de cursos de 

graduação do INEP/MEC de outubro de 2017 como “parte do apoio previsto que a IES e/ou 

seus cursos disponibilizam para os alunos ingressantes, com o objetivo de sanar dificuldades 

encontradas no acompanhamento de Unidades Curriculares”. Na UCPel, além dos 

ingressantes, todos os alunos são convidados a participar das atividades do projeto.  

Sendo assim, no contexto do nivelamento, ofertam-se estratégias metodológicas de 

aprendizagem ativa, trilhas e coreografias que visam o protagonismo e autonomia, com a 

finalidade de estimular a performance acadêmica dos estudantes.  
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Já na proposta de inclusão, destinada aos acadêmicos que apresentam laudos 

comprovando a deficiência ou limitação, a equipe executora do ReDHAc desenvolve 

propostas de atendimento individualizado, a fim de intensificar o pertencimento e o 

protagonismo acadêmico. 

Para cada uma das propostas sugere-se atenção a: 

 Promover o desenvolvimento das competências cognitivo-sociais indispensáveis às 

rotinas acadêmicas, ao bom desempenho profissional e a vivência plena da cidadania; 

 Propiciar o aprimoramento da plasticidade intelectual e o exercício da solidariedade 

através de estratégias colaborativas de aprendizagem; 

 Superar a tendência classificatória e estigmatizadora dos processos de ensino-

aprendizagem, valorizando os diferentes perfis cognitivos em uma relação educativa 

interacionista/emancipatória; 

 Fomentar o aperfeiçoamento metodológico na instituição, buscando caracterizar-se 

como uma iniciativa de aprendizagem ativa, focada em situações-problema, no 

protagonismo do aluno e na autonomia intelectual; 

 Alicerçar institucionalmente a cultura da excelência acadêmica, incentivando a 

autossuperação permanente, independente de resultados pontuais e classificatórios;  

 Ressignificar, no âmbito da instituição, a concepção de apoio à aprendizagem, 

superando a modalidade habitualmente utilizada em programas de reforço focados 

exclusivamente em estratégias instrucionais voltadas a conteúdos e situações 

avaliativas específicas. 

 

Resultados e Considerações Finais 

 

Podemos apontar como resultado parcial, no período de 2017, o engajamento e o 

sentimento de pertença de 194 acadêmicos, envolvidos diretamente no programa de 

nivelamento.  

As atividades de nivelamentos apontam na direção do engajamento e pertencimento 

quando os acadêmicos enunciam formas de empoderamento e protagonismo do antes e depois 

da participação do projeto. 

Ainda, na perspectiva inclusiva dos acadêmicos, destacamos como case de sucesso a 

conclusão do curso de graduação de uma aluna cega. A mesma externalizou sobre a 
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importância do acompanhamento e do apoio da equipe do programa para o êxito em sua 

formação. Referiu, ainda que foi acolhida do início ao fim do curso. 

 No ingresso desta discente na IES, o grupo do ReDHAc manifestou acuidade e 

atenção com o pertencimento e o protagonismo da acadêmica, bem como buscou parceria 

com a Escola Louis Braille (Escola Especial para Deficientes Visuais). Esta parceria 

possibilitou a acessibilidade metodológica e instrumental para o desenvolvimento das suas 

múltiplas habilidades. 

Para este processo de inclusão, foi realizada uma formação para a sensibilização e 

interação com os colegas e docentes que compartilhavam a vida acadêmica da aluna. Esta 

discente cega foi colega de uma estudante surda, fato que proporcionou uma imersão dos  

professores, com apoio da equipe do ReDHAc, em buscar metodologias diferenciadas que 

pudessem proporcionar estratégias de ensino e aprendizagem, para atender as expectativas de 

ambas sem perder de vista ou excluir o restante da turma. 

Outro caso relevante, a ser destacado, refere-se a inserção de um discente com 

síndrome down no contexto acadêmico.  Este vem sendo acompanhado pela equipe do 

programa, por intermédio da Resolução interna da universidade, nº 355, “Regulamento de 

Apoio ao Estudante com Deficiência, 2017”, assegurando o direito a: planos de ensino 

adaptados, orientações metodológicas e pedagógicas aos docentes do curso, tempo estendido 

para realização das atividades, acompanhamentos/escutas aos familiares e monitora inclusiva; 

colaborando, possivelmente, para o término do curso de graduação no final de 2018. 

O Programa Institucional Redes de Desenvolvimento em Habilidades Acadêmicas 

(ReDHAc) vem sendo operacionalizado e se constituindo como um marco   fundamental neste 

processo  de pertencimento e protagonismo acadêmico. 

Esta iniciativa integrou um empreendimento institucional ancorado nos princípios 

anunciados no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e nas metas objetivamente delimitadas 

no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tendo como foco o fim precípuo de 

todo o trabalho universitário: a promoção da aprendizagem. 

Tendo em vista a complexidade peculiar do fenômeno aprendizagem e dos eventuais 

problemas a ele relacionados, entendeu-se como fundamental a mobilização de diferentes 

saberes para dar conta de diagnósticos razoáveis e, a posteriori, de intervenções pertinentes e 

eficazes. Nessa perspectiva, se apresentou a proposição de estratégias educacionais baseadas 

na crença epistemológica da complexidade, relembrando a metáfora de rede para caracterizar 

um conjunto de intervenções educativas evocadas no desenvolvimento de habilidades 

cognitivo-sociais dos acadêmicos. 
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Considerou-se a diversidade de perfis de estudos e desempenhos manifestados pelos 

alunos diante dos desafios acadêmicos promovidos pela instituição, cumpre-nos empreender 

os esforços no sentido de distinguir tais perfis, identificando habilidades prevalentes e 

eventuais dificuldades observadas nas relações desses sujeitos com o conhecimento. Neste 

sentido, intensifica-se o pertencimento e o protagonismo acadêmico. 

A equipe executiva do programa reúne-se semanalmente e vem discutindo o processo 

de melhorias e pensando sobre a revisão e atualização dos documentos conforme os 

dispositivos legais; o projeto do programa institucional e a resolução de apoio ao aluno com 

deficiência.  

Estamos também, construindo um fluxo, um desenho que facilite a visualização e 

acompanhamento dos alunos com deficiência, do ingresso à formatura para multiplicar, 

divulgar entre os setores da universidade. A preocupação é com o atendimento adequado a 

cada necessidade; é não corrermos o risco de telefonar para um aluno que é surdo por 

exemplo. 

Para as atividades de nivelamento para 2019, está previsto à aplicação de pesquisa de 

satisfação e efetividade junto aos acadêmicos. A intenção é avaliar e coletar dados para 

redimensionar as propostas de nivelamento, buscando, cada vez mais, a inclusão do aluno no 

contexto universitário e, obviamente, possibilitando o sentimento de pertencimento 

acadêmico.  

A potência do programa está na atenção constate da equipe em reinventar e aprender 

para operar em cada situação singular. Portanto, o aprendizado não cessa, somos todos atores 

e autores deste processo acadêmico de protagonismo e pertencimento da/na Universidade 

Católica de Pelotas. 
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