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ABSTRACT

The Nucleus for Pedagogical Support (NAP) of the Universidade do Vale do Rio dos Sinos
– UNISINOS, based on the Social Christian Humanism , on the Ignatian principles, and reflective
action, tries to promote the continuing education of teachers of higher education, to qualify teaching
practice and to assess the Course Coordinators in questions of didactical-pedagogical character.

NAP departs from the presupposition that  it is fundamental to understand “the teacher in
his/her daily life, considering him/her as a historical and socially contextualized being”, which can
“be of help in the definition of a new pedagogical order, and in the intervention in reality in what
refers to his/her practice and formation.” (CUNHA, 1992: 33).

The team of the Nucleus for Pedagogical Support (NAP) is composed of teachers from
different areas of knowledge, halving a general coordination and one representative in each
Teaching Center of the University, thus favoring the development of common ways of proceeding.
The work carried out with a general coordination also contributes to the exchange of ideas and
experiences of study, to the unity of pedagogical action, to thinking of the joint planning of the
activities and to the development of strategies that dynamize pedagogical action in the different
centers.

INTRODUÇÃO

O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS, fundamentado no Humanismo Social Cristão, nos princípios inacianos e na ação
reflexiva, busca promover a formação continuada dos professores e das professoras do ensino
superior, qualificar a prática docente e assessorar os Coordenadores de Curso nas questões de
caráter didático-pedagógico.

                                                
1 Apresentadora deste trabalho, Coordenadora do Curso de Pedagogia e membro do Núcleo de Apoio
Pedagógico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

2 Co-autora deste trabalho e Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos.
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O NAP parte do pressuposto de que é fundamental entender o "professor no seu cotidiano,
tendo-o como ser histórico e socialmente contextualizado," o que poderá "auxiliar na definição de
uma nova ordem pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à sua prática e a sua
formação." (Cunha, 1992: 33).

A equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), composta de docentes3 de diferentes
áreas do saber, tem uma coordenação geral e um representante em cada Centro de Ensino4 da
Universidade, favorecendo assim o desenvolvimento de uma linha de ação comum. O trabalho
realizado com uma coordenação geral contribui, ainda, para a troca de idéias e experiências de
estudo, para a unidade de ação pedagógica, ao pensar os planejamentos das atividades em conjunto
e ao desenvolver estratégias que dinamizam o fazer pedagógico, nos diferentes centros.

REFERENCIAL INSTITUCIONAL

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, procura nortear o seu projeto
pedagógico no referencial institucional fundamentado no Humanismo Social Cristão, que envolve a
Missão, o Credo e a Visão da Instituição.

Criada em 17 de maio de 1969, pela Mantenedora - Sociedade Antônio Vieira - autorizada
em 31 de julho de 1969 e reconhecida em 22 de novembro de 1983, a UNISINOS, com sede em
São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul/Brasil, desenvolve seu trabalho impulsionada por
rápidas e constantes mudanças e melhorias, vivendo uma nova etapa de sua história, respondendo
assim à sua MISSÃO de "promover a formação integral da pessoa humana e a sua capacitação ao
exercício profissional, incentivando o aprendizado contínuo e a atuação solidária, para o
desenvolvimento da sociedade". Seu compromisso com a sociedade de promoção da “cultura do
homem, que provém do homem, e é para o homem", está inserido no CREDO da Instituição. A
VISÃO, outro importante referencial Institucional, aponta para a necessidade de "ser referência na
promoção por toda a vida, impulsionada por pessoas solidárias, criativas e inovadoras." (MISSÃO
E PERSPECTIVAS, 1999).

A história da UNISINOS está vinculada, intimamente, a própria história do surgimento dos
jesuítas. Desde sua fundação, em 27 de setembro de 1540, a Companhia de Jesus, vem se
empenhando pela difusão da sabedoria e do conhecimento. Idealizada e fundada por Santo Inácio de
Loyola, sempre perseverou nos preceitos educacionais que visam à formação integral da pessoa.

                                                
3 Edla Eggert, Marly Therezinha Malmann, Maura Corcini Lopes, Suzana Schuch Santos, Eliane Schlemmer
Grings, Sônia Dondonis Daudt, Marita Martins Redin, Cecília Osowski, Pe. Marcelo Aquino. Todos membros
do Núcleo de Apoio Pedagógico da Universidade do Vale dos Rio dos Sinos.

4 A Universidade tem sua estrutura organizada em centros de ensino, agrupadas por áreas de
conhecimento: C.1 –  Ciências Humanas; C.2 – Ciências da Saúde; C.3 – Ciências da Comunicação; C.4 –
Ciências Jurídicas; C.5 – Ciências Econômicas; C.6 – Ciências Exatas e Tecnológicas.
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PRESSUPOSTOS ORIENTADORES DO TRABALHO DO NÚCLEO DE APOIO
PEDAGÓGICO

É no referencial institucional que envolve a Missão, o Credo e a Visão da Unisinos que o
Núcleo de Apoio Pedagógico busca os pressupostos orientadores que sustentam a sua proposta:

♦ a necessidade de consolidar e qualificar os cursos existentes na Universidade, pela
diferenciação dos seus cursos, serviços e atividades, em termos de qualidade, atualidade,
atendimento e credibilidade (UNISINOS, 1994: 32 e 34);
♦ a importância de articular "a formação técnico-profissional com a formação
humanístico-cristã ao longo do curso como um todo e não como função precípua ou
dominante de uma etapa da estrutura curricular dos cursos;
♦  a opção da UNISINOS pelo fortalecimento da identidade inaciana e pelo incentivo a
concretização de uma prática fundamentada em princípios inacianos (Doc. Proposta de
formação humanístico-cristã, Centro de Ciências Humanas).

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O NAP tem como referência os seguintes princípios:

1. a universidade que se orienta para a formação integral do profissional/cidadão;
2. o compromisso com uma pedagogia contextualizada que tenha como ponto de
interesse a ciência, na medida em que esta possa contribuir para a melhoria das condições
de vida da humanidade, o que demanda maior rigor e compromisso do professor no ensino
e na pesquisa;
3. a necessidade de acompanhar a prática pedagógica dos docentes universitários no
sentido de aproximá-la da proposta pedagógica inaciana;
4. a aprendizagem como desenvolvimento de atitudes e habilidades científicas
problematizadoras e como possibilidade de ampliação da condição de sujeito autônomo,
apropriando-se da realidade e transformando-a;
5. a disponibilidade de refazer continuadamente os processos de ensinar e aprender.

OBJETIVOS DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO

A partir do referencial institucional e à luz desses pressupostos e princípios, o NAP se
propõe a perseguir os seguintes objetivos :

v promover a discussão sobre concepção de conhecimento;
v estimular a construção do conhecimento de forma criativa, crítica, compromissada
com o social, promovendo a indissociabilidade do Ensino - Pesquisa - Extensão;
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v qualificar a prática docente, discutindo/pensando com os coordenadores de curso as
questões de caráter didático-pedagógico;
v renovar a educação na Universidade através da formação continuada dos educadores,
em um compromisso com a concepção humanístico-cristã, com a pedagogia inaciana, com
a produção intelectual voltada para a realidade e com a socialização do conhecimento;
v prestar assessoria individual e/ou em grupo aos docentes, por solicitação espontânea
ou por encaminhamentos.

AÇÕES CONCRETAS

Os princípios pedagógicos e os objetivos são desafios que exigem do NAP o
desenvolvimento de um trabalho articulado, que consiste em ações concretas que envolvem:

♦ a participação no processo de seleção e de ingresso dos docentes da universidade;
♦ a recepção e acompanhamento sistemático, individual ou coletivo, dos professores

novos, por um período mínimo de um ano;
♦  a assessoria aos coordenadores de curso nas questões de caráter didático-pedagógico;
♦ a revisão constante dos procedimentos de ensinar e aprender, incluíndo a lógica da

organização dos conteúdos, a forma de apresentá-los e discuti-los, e os métodos e critérios de
avaliação;

♦ a assessoria aos diferentes Centros de Ensino e Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa
(PROENPE), no acompanhamento à implantação e implementação no uso de novas tecnologias de
comunicação e informação;

♦ a promoção de cursos de curta duração, de seminários, palestras ou sessões de estudo
sobre temáticas didático-pedagógicas (extensivo a todos os docentes da Universidade);

♦ o atendimento à universidade como um todo e aos próprios integrantes do Núcleo
planejando, coordenando e acompanhando a realização/execução/avaliação de eventos, encontros,
estudos, reflexões relacionadas com a prática pedagógica.

Para atender aos professores novos admitidos sem o requisito de experiência prévia em
função docente na educação superior, foi instituída, pelo Conselho Universitário, uma Resolução
visando o acompanhamento sistemático didático-pedagógico, por um ano. A aplicação desta
Resolução é da responsabilidade do NAP que consiste:

• no atendimento individual e/ou de grupo;
• na recepção dos professores, através de um dia de encontro com uma programação que

envolve: palestra sobre "o ensinar e aprender", acompanhado por um painel com
professores da universidade que relatam sua experiência como docente do Ensino
Superior. Seguido por uma discussão em pequenos grupos e apresentação das
conclusões ao grande grupo. Durante o encontro ocorre também a participação do
Reitor e apresentação das diferentes pró-reitorias, culminando num almoço de
confraternização.

Na seqüência do trabalho, cada professor recebe acompanhamento continuado, de acordo
com a necessidade e especificidade de cada centro de ensino, por um assessor pedagógico - ligado
ao NAP que também exerce sua função semanal junto aos referidos centros.
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Recentemente, foi realizado o Reencontro de Professores Novos com o objetivo de rever a
prática docente discutindo o seu sentido no contexto da Universidade. O tema trabalhado foi
"Docência na Universidade: qual o sentido?

Os demais professores recebem acompanhamento didático-pedagógico por demanda
pessoal ou por solicitação da coordenação dos cursos. Atualmente existe uma solicitação bastante
expressiva em relação ao uso das novas tecnologias de comunicação e informação voltadas à
educação, dentro de um trabalho de formação continuada do professor na universidade. Este
trabalho conta com o apoio e envolvimento do NAP desde o planejamento, execução e avaliação de
atividades, de acordo com a necessidade e solicitação dos diferentes centros de ensino.

As coordenações de curso são assessoradas conforme as necessidade que apresentam,
desde acompanhamento na reformulação de currículo, a construção do projeto pedagógico, reuniões
de colegiado, entre outras.

A assessoria à Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa, atualmente, consiste em acompanhar a
implantação e implementação de Programas que envolvam o uso de novas tecnologias de
comunicação e informação/ensino presencial e educação a distância.

CONCLUINDO

Nessa trajetória que o Núcleo percorre, integrantes do NAP, observa-se que o aumento das
solicitações são indicadores da concretização dos objetivos que o núcleo se propôs, pois através de
suas ações conquistou significativos espaços na Comunidade Acadêmica promovendo a interação e
a construção de saberes pedagógicos.

PIMENTEL (1993), constatou que "todos os professores têm domínio do conhecimento
amplo, profundo e atualizado, não só do conhecimento programático como da ciência que
ensinam", e "têm também o conhecimento de ciências correlatas." Embora concordando com o
autor quanto aos saberes dos professores, cabe destacar que entre as ciências correlatas não se
incluem necessariamente, as ciências de ensinar. Não raro os professores não possuem
conhecimentos pedagógicos.

É necessário, então, que se pense constantemente a prática pedagógica docente, na nossa
Universidade, numa perspectiva de construção  do conhecimento, numa reflexão contínua sobre a
sua prática e se estabeleça um programa de formação continuada e permanente que ajude os nossos
professores a absorver o impacto da revolução tecnológica e que favoreça a revitalização da vida
acadêmica . Estou convencida que, "para ensinar, para conhecer e para intervir", na prática
pedagógica docente, é preciso "um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento
da autonomia" (FREIRE, 1998).
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PUBLICAÇÕES

BROILO, Cecilia Luiza. Dimensão Pedagógica da Prática Social do Movimento Grevista
do Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul, Revista Integração, Comunidades
Educativas Lassalistas, 1992.

BROILO, Cecilia Luiza . Avaliação da Qualidade de Ensino, Jornal Folha de Canoas/RS -
29/12/93 - Jornal Diário de Canoas/RS - 31/12/93.

BROILO, Cecilia Luiza , Ser Educador - Por que não? - Jornal Folha de Canoas/RS -
02/08/94 -- Jornal Diário de Canoas - 04/08/94.

BROILO, Cecilia Luiza, Pensando na formação de professores para o MERCOSUL, -
Jornal Zero Hora/RS - Boletim Nº I/1996, ZH na Sala de Aula, p: 6.

BROILO, Cecilia Luiza (org.) - Cadernos La Salle, Nº I/96, Avaliação Institucional.
BROILO, Cecilia Luiza, Formação dos Profissionais da Educação, Jornal Zero Hora/RS -
Boletim Nº III/1998, ZH na sala de aula, p. 6.

COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS...

-Painelista e participante no Seminário de Avaliação Teoria e Prática, de 21 a 24/11/93,
com o Tema Avaliação - MITO OU POSSIBILIDADE, do Centro Educacional La Salle de
Ensino Superior - Rio de Janeiro/RJ.
-Apresentação da Pesquisa: Avaliação - MITO OU POSSIBILIDADE, do Centro
Educacional La Salle de Ensino Superior, no Eixo Temático - Integração de Grupos de
Pesquisa no MERCOSUL CONESUL, de 04 a 06/08/94 - Porto Alegre - RS/Brasil
-Palestrante no I ENCONTRO REGIONAL DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO,
promovido 27ª Delegacia de Ensino, realizado na ULBRA, em 10 de maio de 1995, em
Canoas - RS/Brasil .
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-Apresentação  do  Projeto: Avaliação Institucional ( versão preliminar) avaliando o La
Salle: em busca de novos caminhos, no IV ENCUENTRO INTERNACIONAL - LA
EDUCACION Y EL MERCOSUR - DESAFIO POLITICO Y PEDAGÓGICO", ocorrido de 24
a 26 de agosto de 1995, em Asunción - Paraguay.
-Expositora do Projeto de Avaliação Institucional CEL/CELES, no V Encuentro
Internacional: La Educación y el Mercosur. Desafio Político y Pedagógico - de 29 al31 de
agosto de 1996, em Buenos Aires - Argentina.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

-Secretária Municipal de Educação e Cultura de Canoas/RS,1982 a 1983.
-Representante da Associação dos Supervisores do Estado  do Rio Grande do Sul em
Canoas/RS, 1977 a 1990.
- Professora de Didática, Prática de Ensino da UNISINOS,1985 a 1996
-Professora de Princípios e de Estágio Supervisionado de Supervisão Escolar do Centro
Educacional La Salle de Ensino Superior, Canoas/RS,1985 a 1996
-Diretora do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) da Secretaria Estadual de
Educação,1990
 -Chefe do  Departamento  Didático-pedagógico do Centro Educacional La Salle de
Ensino Superior, Canoas/RS,1990 a 1992.
- Coordenadora  das Faculdades La Salle/Canoas, 1993 a 1995
 -Coordenadora Pedagógica da Universidade do Vale do  Rio  dos Sinos, São
Leopoldo/RS, 1992 a 1999.
-Pró-Diretora Acadêmica do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, 1996 a
1998.
-Vice-Presidente Comunitária da Câmara de Indústria e Comércio de Canoas (CICS),
1996 a 1999.
-Professora da disciplina de Estágio Supervisionado - Curso de Especialização em
Administração Escolar, Centro Educacional La Salle, 1997 e 1998.
Coordenadora Executiva do Curso de Pedagogia da UNISINOS, 1999
-Professora de Teorias da Aprendizagem - Curso de Pedagogia e Metodologia do Ensino
Superior - Cursos de Especialização da UNISINOS, 1999
-Professora de Supervisão Escolar do Curso de Especialização - Ação Supervisora - da
UNISINOS,1999

PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS / SEMINÁRIOS /CONGRESSOS  E  OUTRAS
ATIVIDADES

 
-Participante IX Encontro Estadual das Comissões de Vestibular do RS - realizado na
Universidade de Passo Fundo, 12 e 13 de maio de 1994.
-Participante do I Encontro de Estudos sobre “A formação de Professores - Estratégias de
Ação - na FEEVALE, em 11 de julho de 1994.
-Participante do VII FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES de Ensino de Graduação
das Universidades Brasileiras - Regional Sul - realizado em Gramado/RS - 28 a 30 de
setembro de 1994.
-Participante do IX FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, realizado em Florianópolis - SC/Brasil, de 09 a 12 de
abril de 1996.
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-Participante do IX FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO, das Universidades
Brasileiras - Região Sul, realizado em Florianópolis - SC/Brasil, de 03 a 06 de novembro
de 1996.
-Participante do VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION Y EL
MERCOSUR Y EL ENCUENTRO DE LA ASOCIACION DE PADRES E MAESTROS
APM/CPM, realizado em Asunción - Paraguay, de 24 a 26 de agosto de 1995.
-Participante do V Encuentro Internacional: La Educación y el MERCOSUL - CONOSUR -
Buenos Aires, 29 a 31 de agosto de 1996.
-Participante do Seminário Nacional da ABESC “Licenciaturas em Debate”, em Brasília,
de 14 a 16 de maio de 1996.
-Participante do "IV SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE " en los Países del
Cono Sur, ocorrido na Universidad Nacional de Luján, em Buenos Aires - Argentina, de 26
a 28 de agosto de 1996.
-Participante do IV SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - PAIUB, realizado na UFRGS, Porto Alegre - S/Brasil,
de 18 a 20/12/1996.
-Membro da Equipe Editorial da Revista La Salle - Educação, Ciência e Cultura,
publicação semestral, lançado seu primeiro número em 1996.
-Membro da Comissão Organizadora do "1° Encontro Estadual dos Setores Pedagógicos
das Universidades e IES do RS", em 1995.
-Participante do X FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, em Goiânia/Brasil, de 12 a 16 de maio de 1997.
-Participante do "1° SEMINÁRIO REGIONAL DE Avaliação - PROGRAMA DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS", em Pelotas -
RS/Brasil, de 07 a 09/05/1997.
-Participante do Encontro " LDB: IMPLICAÇÕES E PERSPECTIVAS", promovido pela
Unisinos, em São Leopoldo - RS/Brasil, de 02/06 a 13/10/1997.
-Representante Institucional no X  FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE
GRADUAÇÃO - REGIÃO SUL, realizado em Porto Alegre - RS/Brasil,  de 04 a
06/11/1997.
-Participante no CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PAULO FREIRE:
ÉTICA, UTOPIA E EDUCAÇÃO", promovido pela Unisinos - São Leopoldo -RS/Brasil, de
08 a 10/06/1998.


