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RESUMO: A educação superior tem se expandido velozmente nos últimos anos no Brasil 

para responder a tendência mundial de universitarizar as profissões. Essa expansão se deu 

pela ampliação de universidades e institutos federais bem como por instituições de caráter 

privado. Nessa direção a educação a distância tem se consolidado como uma importante 

estratégia de expansão da educação superior. Contudo, a educação superior brasileira ainda 

precisa enfrentar uma questão fundamental que é a formação de professores universitários. 

Enquanto na educação básica se exige curso de licenciatura na área para atuar como professor 

– na educação superior não há um curso obrigatório específico para exercer a atividade 

docente. Assim, muitos professores que iniciam a atividade docente nas universidades 

possuem uma excelente formação para a pesquisa e muitas dificuldades para fazer o ensino e 

a extensão. Nessa perspectiva, o presente trabalho pretende apontar o programa de formação 

continuada como uma das estratégias adotadas por uma universidade comunitária catarinense 

para promover o desenvolvimento profissional de seus docentes. O estudo se inspira nos 

pressupostos da abordagem qualitativa que se utiliza da análise documental dos relatórios das 

diferentes edições do programa de formação continuada. Se busca nos relatórios identificar as 

principais temáticas tratadas nas duas últimas décadas bem como as modalidades de formação 

sejam elas conferências, minicursos, ou outras atividades formativas. Foram utilizados como 

autores: Cunha (2008), Marcelo (2009) e Cunha; Lucarelli (2014). Os dados coletados 

indicam que há uma variedade de temas e de modalidades, o que dá indícios de um programa 

de formação de professores universitários marcado pela descontinuidade. Outro aspecto 

evidenciado na análise prévia dos dados foi a concepção de formação continuada que não dá 

voz aos professores e gera uma certa desmotivação para participar das atividades formativas. 

Assim recomenda-se que os programas de desenvolvimento profissional possam ser 

constituídos por diferentes momentos de formação mais orgânicos e investigativos que 

possam provocar reflexões sobre a docência universitária e suas múltiplas nuances. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A expansão da educação superior é um fenômeno que pode ser evidenciado no Brasil 

nas duas últimas décadas. O movimento de redução do tamanho do Estado implementado pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso abriu a possibilidade de grandes empresas atuarem 

no setor educacional, em especial na educação superior. Nos governos de Lula e Dilma a 
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educação superior pública também foi fortemente ampliada seja pela criação de novas 

universidades seja pela criação dos institutos federais de educação. Há que se apontar nesse 

contexto a implementação de cursos superiores ofertados na modalidade a distância o que 

muito contribuiu para a ampliação das taxas de matrícula nesse nível de ensino. Assim, é 

possível inferir que essa ampliação requer dessas instituições de educação superior um olhar 

sobre seus professores, de como eles se constituem na academia, de como constroem a 

docência universitária. 

 Nessa perspectiva, o presente artigo intenciona apontar o programa de formação 

continuada como uma das estratégias adotadas por uma universidade comunitária catarinense 

para promover o desenvolvimento profissional de seus docentes. O estudo se inspira nos 

pressupostos da abordagem qualitativa que se utiliza da análise documental dos relatórios das 

diferentes edições do programa de formação continuada dessa universidade comunitária. 

Buscou-se nos relatórios identificar a concepção de formação continuada bem como as 

principais temáticas tratadas nas duas últimas décadas e as modalidades de formação sejam 

elas conferências, minicursos, ou outras atividades formativas. 

Inicialmente se faz uma contextualização do tema de estudo, discute-se a Pedagogia 

Universitária como um campo de conhecimento em construção e a formação continuada como 

estratégia de desenvolvimento profissional. Posteriormente, apresenta-se a análise de dados 

seguida das considerações finais e referências. 

 

2 A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA COMO CAMPO DE CONHECIMENTO 

 

A preocupação com a formação do professor universitário nas dimensões do ensino, 

da pesquisa e da extensão tem sido colocada na agenda de muitos pesquisadores do campo da 

educação. Entende-se que muitos candidatos à docência na educação superior vêm de cursos 

de bacharelado que não tem a pretensão de oferecer disciplinas, conteúdos e práticas de 

formação de professores.  

No caso dos candidatos licenciados é possível perceber a falta de uma metodologia de 

ensino adequada à educação superior uma vez que foram preparados para trabalhar na 

educação básica. Há também que se observar que os programas de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado tem uma forte inclinação para a formação de pesquisadores e não de 

professores. É nesse contexto que vem se constituindo no Brasil um campo de conhecimento 

intitulado de Pedagogia Universitária. 

O processo de construção e consolidação da Pedagogia Universitária traz junto 

algumas dificuldades de delimitação do próprio campo de conhecimento. Assim muitos 



 

 

pesquisadores têm compreendido a Pedagogia Universitária como formação do professor 

universitário.  

Nesta linha de reflexão é indiscutível que as profissões de modo geral enfrentam uma 

fragmentação do conhecimento em nome de uma especialidade cada vez maior que lhe 

confere cientificidade. No caso da docência, em especial, na educação superior, é preciso 

buscar a compreensão dessa atividade profissional como uma totalidade. Se tomarmos apenas 

a dimensão do ensino, sabe-se que há aqui também uma totalidade que se constitui de 

múltiplos saberes conforme Tardif (2000) enfatiza em suas pesquisas. O exercício da docência 

requer a compreensão dos múltiplos conhecimentos como os científicos e pedagógicos. 

Como foi destacado anteriormente a preparação e habilitação para a docência na 

educação básica se dá nos cursos de licenciatura. Na educação superior, não há um curso 

específico que habilite profissionalmente o indivíduo para a docência. Assim, muitas 

instituições vão construindo algumas estratégias para diminuir o impacto dessa falta de 

habilitação profissional para qualificar o ensino de graduação. Em contrapartida, algumas 

instituições de educação superior não manifestam essa preocupação com a formação do 

professor para a educação superior. 

Em nome de uma suposta autonomia, os docentes universitários acabam criando 

estratégias de desenvolvimento profissional investindo esforços na formação continuada a 

partir da atividade acadêmica que mais lhe agrada. Assim, muitos docentes investem seus 

esforços no desenvolvimento da pesquisa em detrimento das demais atividades acadêmicas. A 

Pedagogia Universitária, portanto, direciona seu olhar para os processos educativos que se 

constituem na universidade seja nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e por que não, 

nas atividades de gestão acadêmica. Nessa perspectiva, ao pensar a formação do professor 

universitário, as instituições de educação superior precisam ter um olhar para essas quatro 

frentes de aprendizagem docente que se produzem na universidade. 

 

3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NO 

CONTEXTO PESQUISADO 

 

            O desafio de refletir sobre a formação continuada do professor universitário requereu 

dos pesquisadores/professores universitários, o afastamento da sua área de formação, 

Pedagogia, pois o núcleo formativo nesse contexto é essencialmente pedagógico, enquanto na 

universidade comunitária pesquisada, a maioria dos professores vem de áreas diferentes. É 

comum ouvir no ambiente universitário: “Eu tenho os conhecimentos técnico-científicos, mas 

não fui preparado para ser professor.”  



 

 

            Diante dos documentos que registram as formações ocorridas nos últimos dez anos na 

universidade comunitária pesquisada, é importante situar de que lugar abordar-se-á a 

formação continuada. A maioria dos professores dessa universidade, especialmente os que 

não são da licenciatura, não possuem formação pedagógica, portanto, a análise documental 

passa também pela formação inicial. Desse modo, qual seria a formação continuada ideal, que 

precisa dar conta de formações tão distintas, com perfis de profissionais tão diversificados? 

            Numa busca no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2017, da 

universidade comunitária pesquisada, pode-se encontrar 18 vezes o termo formação 

continuada. Dentre as menções nas situações de inclusão, avaliação e EAD, destacou-se 

quatro momentos: 2.6 Perfil dos professores; 4.1.6 Valorização Docente; 4.15 Política de 

desenvolvimento humano; 6.2 Programas especiais de formação pedagógica. 

             Quanto ao Perfil dos professores o PDI destaca que o professor deve ser 

“Comprometido com a sua formação continuada” (UNESC, 2012, p.34), e no caso de nos 

reportarmos aos profissionais que ingressam para ser professor e ensinar o que aprenderam 

em suas formações iniciais, pensamos: “Qual o significado do papel do professor para esses 

ingressantes? Que tipo de formação continuada almejam? Irão para a área técnica ou 

pedagógica quando optam por uma formação continuada? 

            De acordo com Cunha (2013, p. 4), “[...] a formação continuada refere-se a iniciativas 

instituídas no período que acompanha o tempo profissional dos professores. ” Desse modo, os 

programas de formação instituídos na IES tornam-se protagonista, demandando conhecimento 

tanto dos interesses dos professores, quanto das exigências internas e externas, reforçando que 

“[...] os sistemas de ensino, as universidades e as escolas são as principais agências 

mobilizadoras dessa formação”. (CUNHA, 2013, p. 4). E nesse sentido, o PDI da 

universidade pesquisada destaca no item sobre a Valorização Docente “Incentivo à 

qualificação, por meio de programas de formação” (UNESC, 2012, p. 48), onde pode-se 

interpretar que o incentivo à qualificação dos professores passa pelos programas oferecidos 

pela mesma.  

             Tendo em vista a relevância dos programas de formação da universidade, há que se 

questionar sobre as concepções que estão por trás das formações oferecidas. Cunha (2013) faz 

uma reflexão interessante, que nos é cara em relação a esta pesquisa, pois afirma que não há 

neutralidade, pois “[...] O professor se faz professor em uma instituição cultural e humana, 

depositária de valores e expectativas de uma determinada sociedade, compreendida em um 

tempo histórico.” (CUNHA, 2013, p.4). Como essa pesquisa compreende um tempo de 

análise das formações, determinado – de 1998 à 2006, pode-se compreender também os 

tempos e os lugares que os sujeitos propositores das formações se encontravam. 



 

 

            As rupturas necessárias para uma formação universitária demandam esforços de 

ordem “[...] epistemológicas, culturais e políticas” (CUNHA, 2013, p.11), que ao longo da 

história brasileira se mostram influenciadas pelas ideias de produtividade, desenvolvimento de 

aptidões, competências, de natureza comportamentalista, lógica positivista, neoliberalismo, 

entre outras, não necessariamente nessa ordem. As propostas curriculares que circundaram 

essa trajetória histórica têm suas bases teóricas na maioria das vezes importadas, 

desconsiderando as singularidades de cada IES. 

           No campo das potencialidades da formação continuada universitária, Cunha (2008) 

analisa da perspectiva de espaço, lugar e território, que provoca para a reflexão teórica sobre 

os formatos e significados dos formatos da formação. As ações institucionais nesse contexto, 

como já se destacou, são essenciais para qualificar e envolver os professores da universidade.  

 

A universidade no atual contexto requer atender não apenas a realidade da 

globalização da economia, mas principalmente as mudanças que ocorrem 

constantemente no mundo do trabalho, que demanda por docentes com 

competências profissionais que levem em conta aspectos cognitivos, físicos e 

emocionais de seus alunos. (CARPIM, 2014, p.73) 

 

            O exercício da docência universitária se constitui de um processo amplo e que requer 

conhecimentos específicos nos processos que envolvem o ensino e dessa forma, segundo 

Carpim (2014, p. 73) “[...] promover a conexão entre os conceitos apresentados em sala de 

aula e a sua prática pedagógica [...]”, é um dos desafios da docência. A autora reflete sobre o 

dialogismo e a construção de saberes de maneira colaborativa, o que provoca a reflexão sobre 

as identidades dos professores universitários e seus saberes didáticos e pedagógicos. Tardif 

(2014), considera além das identidades dos professores, a heterogeneidade dos alunos, que 

para o professor sem formação pedagógica, é um problema, lidar com o ensino de pessoas tão 

diferentes suscita formação continuada onde, 

 

Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação com os 

alunos. Ora, essas escolhas dependem da experiência dos professores, de seus 

conhecimentos, convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem de suas 

representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios alunos. 

(TARDIF, 2014, p. 132) 

 

            A nossa questão inicial sobre a contribuição da formação continuada e o 

desenvolvimento profissional do docente perpassa então pelas concepções de formação; pelos 

sujeitos que estão por trás das propostas formativas; pelo conhecimento dos docentes que 

fazem parte do quadro; e por uma avaliação crítica dos resultados das formações, que é objeto 

dessa pesquisa. Não podemos entender a formação como há tempos atrás, em que se 

objetivava transformar a prática dos professores com uma palestra ou minicurso: 



 

 

Para mudar uma cultura tão arraigada na profissionalização docente, aprendemos 

que se requer tempo (o curto prazo não é válido) e uma base sólida (a total incerteza 

é má conselheira); que esse processo tem altos e baixos (não é linear e uniforme) e 

deve se adaptar à realidade do professorado (contextos, etapas, níveis, disciplinas 

etc.). Além disso, exige um período experiencial de apropriação e a integração das 

próprias vivências pessoais. (IMBERNÓN, 2016, p. 144-145) 

 

 

             Ainda há um vasto campo a percorrer, ou vastos campos, estes que compreendem as 

políticas públicas, os currículos, as propostas institucionais, entre outras. Porém, destaca-se 

aqui a urgência de formar quem forma, de se constituir políticas e programas de formação na 

IES, que levem em consideração a escuta, para que os conhecimentos prévios sejam 

redimensionados e coletivamente se produza a formação continuada. Desse modo, as 

universidades terão possibilidades mais amplas para consolidar seu projeto acadêmico 

institucional. 

      

4 A METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo se inspirou nos pressupostos da abordagem qualitativa que se utiliza da 

análise documental dos relatórios das diferentes edições do programa de formação 

continuada. Se buscou nos relatórios identificar a concepção de formação continuada bem 

como as principais temáticas tratadas nas duas últimas décadas e as modalidades de formação 

sejam elas conferências, minicursos, ou outras atividades formativas. A possível limitação da 

pesquisa recaiu sobre a dificuldade de acesso aos documentos institucionais de todas as 

edições do Programa de formação continuada dos Docentes da UNESC. Levando em 

consideração essas dificuldades optou-se por redefinir como tempo de análise o período de 

1998 a 2006. 

Os dados coletados nos relatórios institucionais foram organizados em dois blocos de 

análise. No primeiro bloco se buscou contextualizar o programa de formação de professores e 

no segundo bloco a representação na forma de quadro dos principais temas utilizados na 

formação dos professores. 

 

4.1 O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES DA UNESC - 

1998 – 2006 

 

 A formação continuada nos contextos universitários se constitui como uma das 

estratégias de formação de professores para a educação superior. Se as universidades almejam 

a consolidação de um projeto acadêmico de excelência nas atividades de ensino, pesquisa e 



 

 

extensão, há então a necessidade de se prospectar o desenvolvimento profissional de seus 

professores a partir de um programa de formação continuada. 

A Formação Continuada, da Unesc, visa “garantir a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, interagindo com o corpo docente no sentido de construir uma proposta teórico-

metodológica que possibilite a reflexão sobre os conhecimentos existentes e a construção de 

novos, integrando teoria e prática.” (UNESC, 2006, p. 1). Neste sentido, intenciona-se com a 

formação continuada a construção de espaços de reflexão teórico-metodológica tomando 

como base a própria prática dos professores universitários. Nos parece que a prática é o lugar 

de onde emerge os temas da formação de professores.  

 De acordo com o PPP da universidade pesquisada, a concepção de docência se 

materializa na compreensão do professor universitário como profissional que desenvolve a 

competência técnica e que se compromete com a instituição e com o processo de ensino-

aprendizagem que desenvolve no curso que licencia. Enfatiza-se que a docência se constitui 

na relação pedagógica entre os docentes e os discentes, de modo com que sejam propiciadas 

situações significativas de aprendizagem, por meio de do diálogo e do respeito entre os 

diferentes conhecimentos para que se produza a transformação social. A concepção de 

docência está relacionada com a promoção da formação humana e acadêmica, ou seja, da ação 

investigativa, realizada por meio de pesquisas e atividades de extensão, de modo com que 

instiga nos acadêmicos o desejo e a curiosidade científica sob um olhar crítico.  

 Os temas de formação são planejados a partir do Projeto Político Pedagógico. Além 

disso, os temas são também ensejados pela análise dos relatórios de avaliação institucional 

que apontam na perspectiva dos estudantes e de seus professores fragilidades nos processos de 

ensino e aprendizagem. Inicialmente o programa foi estruturado em: “a) conferências no 

início de cada semestre com professores de outras universidades; b) palestras e minicursos 

com professores da UNESC no decorrer do ano letivo e recesso escolar.” (UNESC, 2006, 

p.12).  

 Posteriormente, o programa passou a ser organizado em três modalidades: Programa 

de Formação Continuada Geral (PFCG), realizado no início de cada semestre e destinado 

aos professores e gestores da universidade; Programa de Formação Continuada de 

Coordenadores Curso (PFCC), efetivado para os coordenadores dos cursos e coordenadores 

adjuntos, a fim de discutir acerca da gestão do PPP de seu curso; e, Programa de Formação 

Continuada dos Docentes Recém-Contratados (PFCRC), direcionado aos professores 

recém-contratados. Por fim, foi inserida uma nova modalidade de formação chamada de 

Programa de Formação Continuada Pontual (PFCP), cujo intento era propor formação 

para o atendimento de necessidades específicas de determinados professores.  



 

 

Nessa pesquisa optou-se pela análise do Programa de Formação Continuada Geral por 

ser a modalidade de formação que atinge um maior número de professores universitários. 

Cabe destacar que inicialmente se utilizava apenas encontros presenciais e com o advento das 

novas tecnologias da informação e da comunicação, passou-se a utilizar também encontros 

não presenciais com o apoio do ambiente virtual de aprendizagem. 

 

4.2 OS TEMAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

 Quanto aos temas da formação de professores, o relatório institucional enfatiza que os 

mesmos emergem inicialmente do Projeto Politico-Pedagógico e dos Relatórios de Avaliação 

Institucional. Entretanto, há que se considerar que em diferentes momentos históricos as 

políticas educacionais vão dando contornos a organização das instituições de educação 

superior, o que acaba por lhes exigir encaminhamentos internos para atenderem a legislação e 

os mecanismos de avaliação externa. Assim, é possível perceber no período de formação 

analisado indícios dessas influências externas na formação continuada de professores 

universitários. 

 O quadro abaixo sintetiza os principais temas da formação de professores no período 

de 1998 a 2006. A série vai até o ano de 2006 por conta da dificuldade de encontrar os 

registros das atividades de formação de professores posterior a 2006. Essa constatação da falta 

de registro é também observada por outros pesquisadores que apontam a falta da cultura do 

registro. No caso da instituição analisada, o ano de 2006 se constituiu uma Reforma 

Acadêmico-Administrativa que extinguiu a Diretoria de Graduação, órgão que tinha a 

responsabilidade pela formação continuada e assessoria pedagógica dos docentes. Embora 

essa atribuição tenha sido transferida para outro órgão, se constituiu aí um período em que 

não houve registro das atividades de formação. 

 

QUADRO I - SÍNTESE DE TEMAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA - 1998 -2006 

 

Ano Principais Eixos/Temas 

1998  O Ensino de Graduação 

1999  Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias 

2000  Projeto Político Pedagógico (PPP) e sua articulação com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

 Universidade e sua função 

 Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias 

2001 

 

 Práticas Pedagógicas do Professor Universitário 

 Pesquisa e escrita acadêmica 

 Extensão Universitária e Avaliação no Ensino Superior 



 

 

2002  Projeto Político Pedagógico – PPP e as Diretrizes Curriculares 

2003 

 

 Avaliação no Ensino Superior 

 Profissionalização dos docentes 

 Papel da Universidade 

 Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias 

2004 

 

 Indissociabilidade: Ensino, Pesquisa e Extensão 

 Ética e disciplina no Ensino Superior 

 Pedagogia Universitária 

 Projeto Político Pedagógico – PPP  

 Perfil ideal dos docentes 

 Reforma Universitária  

 Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias  

 Avaliação no Ensino Superior 

2005  Relações de Poder no Ensino Superior: autonomia, autoridade e autoria 

 Pesquisa como princípio metodológico 

 Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias 

 Formação sobre o Ambiente Virtual  

 Relatos de Experiências dos Docentes 

2006  Projeto Político Pedagógico (PPP) e sua articulação com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

 Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias  

 Formação sobre o Ambiente Virtual 

 Diferenças, desigualdades e inclusão no Ensino Superior 

 Formação sobre Libras  

Fonte: Dados de Pesquisa / 2018 

 

 A análise preliminar do quadro indica que há uma grande variedade de temas 

trabalhados nas diferentes edições do programa de formação continuada.  Destaca-se a 

preocupação da instituição com a dimensão pedagógica da docência que se manifesta nos 

temas Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias e a 

avaliação na educação superior.  

A partir da leitura do quadro I optou-se por organizar um segundo quadro agrupando 

os temas por proximidade para apontar possíveis blocos de análise. O agrupamento dos temas 

originou três blocos de análise: a prática pedagógica, a universidade e suas dimensões 

acadêmicas e a formação do professor universitário. 

 

QUADRO II – SÍNTESE DOS TEMAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA POR 

BLOCOS 

 

BLOCO AGRUPAMENTO DE TEMAS POR AFINIDADE 

Bloco I – A prática 

pedagógica 

Práticas Pedagógicas do Professor Universitário e o uso das Novas Tecnologias - 

1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 

Avaliaçao na educação superior - 2001, 2002, 2003, 2004 

Ética e disciplina no ensino superior: autonomia, autoridade e autoria - 2005 

Diferenças, desigualdades e inclusão no ensino superior - 2006 

Formação em Libras - 2006 
Bloco II – A 

universidade e suas 

A universidade e sua função - 2000, 2003 

O ensino de graduação -1999 



 

 

dimensões acadêmicas Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão – 2004 

Reforma universitária - 2004 

Extensão Universitária – 2002 

Pesquisa e escrita acadêmica – 2001 

Pesquisa como princípio metodológico – 2005 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e sua articulação com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – 2000 e 2006. 

Bloco III – A formação 

do professor 

universitário 

Profissionalização dos docentes – 2003 

Pedagogia Universitária – 2004 

Elaboração coletiva do perfil dos docentes para o PPP - 2004 

Relato de experiências - 2005 

Fonte: Dados de Pesquisa / 2018 

 

 No primeiro bloco intitula do “A prática pedagógica” é possível perceber a ênfase da 

formação de professores nas práticas pedagógicas uma vez que conforme o relatório da 

avaliação institucional apontava fragilidades dos professores na condução do processo ensino-

aprendizagem. Destaca-se também a temática avaliação, pois em 2001 iniciou o processo de 

reflexão para modificar a proposta de avaliação no ensino de graduação. Nos anos de 2005 e 

2006 teve início na formação continuada as temáticas de Libras e Educação Inclusiva 

ensejadas pelas legislações criadas pelo governo federal, dentre as quais, a necessidade de 

colocar em todos os cursos de licenciatura a disciplina de Libras em caráter obrigatório e em 

caráter optativo nos demais cursos de graduação. 

 O segundo bloco “ A universidade e suas diensões acadêmicas”, a ênfase recai sobre a 

universidade e suas atividades acadêmicas. Chama atenção a discussão sobre Reforma 

Universitária que na época estava em pauta no Ministério da Educação - MEC e o destaque a 

dimensão do ensino representada pelos temas o ensino de graduação em 1999 e a pesquisa 

como princípio metodológico em 2005. O PPP e as diretrizes curriculares também se 

destacam principalmente pela necessidade da instituição ter um projeto acadêmico e pela 

construção e implementação das diretrizes curriculares dos diversos cursos de graduação 

encaminhadas pelo MEC. 

 No último bloco “A formação do professor universitário”, as discussões empreendidas 

na formação continuada colocam em evidência o professor universitário e sua formação. 

Destacam-se as temáticas profissionalização docente e a Pedagogia Universitária 

respectivamente nos anos de 2003 e 2004 e a utilização do relato de experiência como 

estrstégia de formação continuada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente trabalho apontou o programa de formação continuada como uma das 

estratégias adotadas por uma universidade comunitária catarinense para promover o 



 

 

desenvolvimento profissional de seus docentes. A leitura dos teóricos da Pedagogia 

Universitária e da formação de professores contribui para ampliar o olhar e o cotejamento dos 

dados coletados nos relatórios de formação continuada da instituição investigada. 

 Um dos pontos de convergência com outras pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Pedagogia Universitária é a falta de registro por parte das instituições de educação superior. 

Intencionava-se inicialmente ter uma série histórica maior para a análise, mas a falta de 

registro nos obrigou a reduzir a série histórica no período de 1998 a 2006. 

 Na análise dos relatórios sobre a formação continuada, produzidos pela universidade 

investigada, foi possível perceber uma diversidade de temas que se entrelaçam não em uma 

perspectiva linear, mas uma trajetória de formação marcada por recuos, avanços que se 

manifestam fortemente na leitura dos documentos. É possível perceber a preocupação inicial 

da instituição com a prática pedagógica do professor e com o uso das novas tecnologias e o 

ambiente virtual de aprendizagem, mas que foi sendo ampliada com outras discussões que se 

entrelaçam a formação do professor universitário como a universidade, suas dimensões 

acadêmicas, o projeto político-pedagógico, as diretrizes curriculares e a educação inclusiva. 

Manifesta-se, portanto, uma caminhada que se constitui no diálogo e na abertura para a 

consolidação de uma Pedagogia Universitária. 
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