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Resumo: 

No actual cenário onde as instituições de ensino superior são chamadas a corresponder a uma 

realidade social formada por pessoas mais autónomas e por ambientes de relacionamentos 

diversificados, virtualizados e tecnologicamente aprimorados, os docentes são chamados a 

compreender este movimento e a se envolver, essencialmente, na ocupação de diferentes 

espaços de aprendizagem a partir de estratégias inovadoras e condizentes com a tendência de 

emancipação do sujeito na construção de sua trajectória. Torna-se, portanto, necessário que a 

Universidade adote uma política institucional de formação contínua para seus docentes, 

possibilitando aos seus membros apropriar-se dos saberes necessários das áreas que ela se 

propõe a desenvolver. Assim, o objectivo desta comunicação é apresentar uma das acções do 

Programa de Formação Contínua (PROFOCO) da Universidade do Sul de Santa Catarina, que é 

o “Projecto de Especialização para Docência Universitária” (360 horas) e sua experiência piloto. 

No primeiro momento, apresentaremos a estrutura do curso, que são três módulos: 1) Módulo I: 

pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação. Módulo II: novas tecnologias da informação e 

da comunicação para a educação. Módulo III: planeamento, estratégias, mobilidade e avaliação 

nos espaços de aprendizagem. E para compor o conjunto dos módulos têm-se os eixos 

transversais electivos, que são: educação especial e inclusiva; saúde e qualidade de vida no 

exercício da docência; relacionamento interpessoal. No segundo momento, apresentaremos a 

experiência piloto (2010 a 2012) com 25 docentes universitários que frequentaram o curso, o 

qual foi oferecido parte  presencial e parte a distância. Entende-se que a formação contínua 

como uma das possibilidades para avançar na forma de compreender os processos de ensinar e 

aprender, superando a perspectiva tecnicista. Urge implementar acções de formação que 

propiciem interacção, cooperação e construção colectiva, em que a articulação da teoria e da 

prática seja o eixo principal. Entende-se que os conhecimentos pedagógicos a ser trabalhado 

com os docentes não devam se restringir a uma visão de método e de técnicas de ensinar, mas 

inclui a compreensão de um movimento que extrapola a sala de aula e se inscreve numa 

perspectiva das acções educativas da sociedade em geral. Porém, fica o desafio para os 

Programas de Formação Contínua das Instituições de Ensino Superior contribuir para esta 

formação. 

Palavras-chave: 

Formação contínua, docência universitária e ensino superior. 
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Introdução 

No Brasil, o diagnóstico apresentado pelo Ministério da Educação, no Plano Nacional de Educação de 

2011, aponta para um cenário com muitos desafios, entre eles: garantir uma educação de qualidade, 

através dos cursos de formação de docentes, a formação dos quadros profissionais, científicos e 

culturais de nível superior, a produção de pesquisa e inovação, e a busca de solução para os problemas 

atuais. Esse desafio implica em fazer com que as universidades invistam, como muitas já o fazem, na 

qualificação dos seus docentes, especialmente quanto à sua formação didático-pedagógica. 

Nesse sentido, a Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, se constrói frente ao atual 

movimento da Educação no cenário global e nacional, ciente da fundamental importância do processo 

de preparação de seus docentes na implementação de um modelo de universidade capaz de responder 

às demandas da sociedade. 

Como acção, oferece o Programa de Formação Continuada – PROFOCO, que objectiva promover 

formação profissional a todos os seus colaboradores: docentes, gestores e funcionários, buscando 

assegurar o compromisso da Universidade com a qualidade dos seus serviços em ensino, pesquisa e 

extensão. A partir deste Programa, organizam-se projectos específicos de formação para docentes, 

gestores e funcionários; formação geral; e projectos que podem decorrer de demandas de toda a 

Universidade, atendendo a todos os níveis de ensino, da Educação Básica à Educação Superior e a 

todas as modalidades, presencial e a distância.  

Assim, o PROFOCO é um programa que articula projectos de formação continuada, sempre numa 

preocupação de atender às necessidades dos processos que acontecem na Instituição a partir de quatro 

eixos temáticos: Políticas Institucionais; Técnico, político e filosófico; Espaços de aprendizagem; 

Saúde e bem estar. A partir do aprofundamento nos temas discutidos nestes eixos, o Programa procura 

atrair seu público-alvo com a possibilidade de compor uma trajectória de formação continuada na 

Universidade que possibilite certificações diversas, como de actualização, aperfeiçoamento e 

especialização, a fim de permitir que seus participantes, além de aperfeiçoarem-se profissionalmente, 

possam, gradativamente, construir seu currículo também no próprio ambiente de trabalho.   

Entre as inúmeras acções de formação contínua que a Unisul oferece, daremos destaque nesse texto a 

experiência piloto do “Projecto de Especialização para Docência Universitária”. Para isso, 

apresentaremos num primeiro momento a matriz curricular do curso, que está dividida nos seguintes 

módulos: I- pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação. II- novas tecnologias da informação e da 

comunicação para a educação. III- planeamento, estratégias, mobilidade e avaliação nos espaços de 

aprendizagem. Além dos módulos, os eixos transversais electivos e os tópicos especiais electivos  

também compõem a matriz curricular. No segundo momento, apresentaremos a experiência piloto 
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(2010 a 2012) que envolveu 25 docentes universitários que frequentaram o curso, o qual foi oferecido 

parte presencial e parte a distância.  

 

Matriz curricular do curso de especialização  

Fundamentado no Projecto Pedagógico Institucional (PPI) da Unisul, esse curso de Especialização 

para docência, oferece uma série de possibilidades de formações balizadas na concepção da educação 

permanente, compreendida como uma trajectória construída ao longo da vida, a fim de estimular e 

preparar os docentes da Universidade como os principais mediadores na formação dos estudantes a 

partir de um processo de ensino que envolva a pesquisa e a extensão de modo a promover a autonomia 

em relação à gestão da própria aprendizagem e a responsabilidade quanto aos conhecimentos 

construídos. 

Neste sentido, o perfil do profissional formado por este curso compreende um docente não centrado 

em si, mas na situação de construção do conhecimento; que é capaz de compreender e analisar de 

forma crítica os atuais cenários da educação no Brasil e no mundo; a corresponder a uma realidade 

social formada por pessoas mais autónomas e por ambientes de relacionamentos diversificados. E, 

principalmente um profissional que contribua para o aperfeiçoamento do desenvolvimento do Projecto 

Pedagógico Institucional da Unisul, com vistas à implementação de uma universidade de educação 

permanente, que na sua prática pedagógica, vislumbre: a ampliação dos espaços de aprendizagem, 

acessibilidade de todos os envolvidos, mobilidade destes espaços, utilização de novas tecnologias da 

educação e disseminação da pesquisa como propulsora do desenvolvimento académico e de inovação. 

Para desenvolver o perfil profissional descrito, organizou-se uma matriz curricular com os seus 

objectivos e temas, que estão assim organizados: módulos I, II e III, tópicos especiais electivos e eixos 

transversais electivos: 

 

Quadro 1 - Módulo I - Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento e Inovação 

Carga Horária Total: 135 h/a + 45 h/a de eixos transversais = total 180 h/a 
Tópicos Carga Horária Créditos Área Temática 

1 - Aspectos históricos, políticos e sociais da constituição da 
Universidade; bases legais (LDB) e principais regulamentações. 

15 1 Educação 

2 - Pesquisa: princípios e prática. 15 1 Educação 
3 - Pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação: 
concepções norteadoras. 

15 1 Educação 

4 – Espaços de aprendizagem. 15 1 Educação 
5 – Práticas em Ensino, pesquisa e extensão. 30 2 Educação 
6 - Tópicos especiais electivos. 45 3 Educação 
7 – Eixos transversais electivos. 45 3  
TOTAL  180 12  
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O objectivo deste módulo é aperfeiçoar a compreensão acerca do papel da pesquisa, da extensão e da 

inovação na Universidade, a fim de que estas integrem a prática docente em espaços de aprendizagem 

numa perspectiva de educação permanente e continuada. 

Os principais temas trabalhados são: tipos de pesquisa; Pesquisa qualitativa: elaboração de 

instrumentos e colecta de dados; Pesquisa quantitativa: elaboração de instrumentos e colecta de dados; 

Orientações para submissão de pesquisas ao Comité de Ética em Pesquisa (CEP); Redacção de Artigo 

Científico: como fazer que seu artigo seja citado; Recursos Informacionais: acrescente valor a sua 

pesquisa; O papel da pesquisa e da extensão na Universidade; Análise de editais de pesquisa e de 

extensão; Pesquisa e extensão em prática na UNISUL; Orientação para Elaboração de Projectos de 

Pesquisa; Estudos de caso; Resolução de problemas; Pesquisa-acção; Projectos integradores; 

Desenvolvimento de um projecto em sala de aula; Execução do projecto; Elaboração de resumo da 

experiência; Seminário de socialização;  Contexto histórico da Universidade; Universidade Brasileira; 

Universidade no Estado de Santa Catarina; Lei de Directrizes e Bases da Educação; Plano Nacional da 

Educação; Participação em actividades formativas (validação de actividades específicas, tais como: 

reuniões pedagógicas de congregação, actividades para o ENADE, cursos técnicos, congressos, 

seminários, encontros,  palestras, elaboração de projectos pedagógicos, actividades de pesquisa e 

extensão). 

 

Quadro 2 - Módulo II - Novas Tecnologias da Informação e Comunicação para a Educação 

Carga Horária Total: 150 h/a + 30 h/a de eixos transversais = total 180 h/a 

Tópicos Carga 
Horária Créditos Área Temática 

1 – Reflexões sobre Novas Tecnologias da Informação e 
da Comunicação para a Educação.  

15 1 Educação e 
Tecnologia 

2 - Práticas sobre serviços de compartilhamento da 
internet. 

15 1 Educação e 
Tecnologia 

3- Apoio on-line para o Ensino Presencial. 30 2 Educação e 
Tecnologia 

4 – Práticas de sucesso na docência da Educação a 
distância. 

30 2 Educação e 
Tecnologia 

5 – Otimização dos recursos tecnológicos no 
aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. 

15 1 Educação e 
Tecnologia 

6 – Tópicos especiais eletivos. 
 

45 3 Educação e 
Tecnologia 

7 – Eixos transversais eletivos. 30 2  
TOTAL  180 12  

 

Esse módulo tem por objetivo refletir sobre as novas tecnologias da Educação e ampliar a 

compreensão dos espaços de aprendizagem, a fim de contribuir com a integração do ensino 

presencial e a distância, bem como coma a apresentação de métodos e ferramentas capazes de 

possibilitar uma prática pedagógica diferenciada na era da comunicação virtual, subsidiando 

o docente nos aspectos de linguagem e de avaliação no ensino a distância. 
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Os temas propostos são: novas tecnologias para a educação: Internet e redes de aprendizagem. 

Espaço virtual de aprendizagem no apoio on-line às aulas presenciais. Multimídia para educação a 

distância. Uso das novas tecnologias de informação e comunicação na educação. Utilização de 

serviços de compartilhamento da internet no ensino presencial. Utilização pedagógica das 

ferramentas do espaço virtual de aprendizagem como apoio on-line nos cursos presenciais. Produção 

multimídia no ensino a distância. Instrumentos de avaliação da aprendizagem no ensino virtual. O 

feedback na educação a distância. Linguagem e escrita de excelência para docência na educação a 

distância. Melhores práticas da docência na educação a distância. Potencialização das ferramentas do 

espaço virtual de aprendizagem. 

 

Quadro 3 - Módulo III - Currículos, Planeamento, Estratégias, Mobilidade e 

Avaliação nos Espaços de Aprendizagem. 

Carga Horária: 165 h/a + 15 h/a de eixos transversais = total 180 h/a 
Tópicos Carga Horária Créditos Área Temática 

1 – Fundamentos históricos e epistemológicos da 
Educação. 

15 1 Educação 

2 – Composição de currículos e itinerários. 15 1 Educação 
3 – Planejamento da aula à luz do modelo de 
Educação Permanente: Fundamentos e Reflexões 
sobre a prática. 

15 1 Educação 

4 – Organização dos espaços de aprendizagem na 
perspectiva da Educação Permanente. 

30 2 Educação 

5 – Estratégias de aprendizagem em espaços 
diversificados e ampliados. 

15 1 Educação 

6 – O processo do ensino e de aprendizagem a 
partir da pesquisa e da extensão. 

15 1 Educação 

7 – A prática docente no contexto da 
integralização curricular. 

15 1 Educação 

8 – Formação e avaliação por competências. 30 2 Educação 
9 - Tópicos especiais eletivos. 15 1 Educação 
10 – Eixos transversais eletivos. 15 1 Educação 
TOTAL 180 12  

 

O módulo tem por objectivo qualificar competências profissionais docentes das diferentes áreas do 

conhecimento a partir da reflexão de suas próprias práticas pedagógicas, analisando as possibilidades 

organizativas da acção didáctica, tendo em vista a efectividade dos processos de ensino e de 

aprendizagem numa perspectiva de educação permanente. Busca implementar uma nova cultura de 

planeamento, diferentes estratégias de ensino, mobilidade em espaços ampliados de aprendizagem e 

avaliação processual e por competências. 

Os temas que compõem esse módulo são: Contextualização histórica da educação; fundamentos 

epistemológicos da educação; a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na universidade 

brasileira; o modelo de educação permanente e a prática docente; currículos, trajectórias formativas, 

formação por competência, planeamento e organização didáctica; avaliação do processo ensino-
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aprendizagem  e por competências; produção de conhecimentos na universidade,  a prática do ensino 

pela pesquisa e pela extensão; procedimentos necessários ao planeamento, execução, 

acompanhamento e avaliação de actividades académicas à luz do Projecto Pedagógico Institucional. 

 

Tópicos especiais eletivos  

Cada módulo descrito acima possui um Portefólio de “Tópicos Especiais Electivos”. São horas que 

correspondem a aprendizagem realizada em diferentes espaços, que vão além das actividades 

oferecidas por este curso. Compreende-se que possuem o mesmo grau de relevância para a construção 

de conhecimento, desde que estejam relacionadas directamente aos temas propostos  pelos módulos. 

 

Módulo I 

A - Reuniões pedagógicas de curso com pauta elaborada visando à discussão de temas relacionados à 

pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação. 

B - Actividades para o ENADE (Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes). 

C -  Cursos técnicos relacionados ao tema do módulo. 

D – Congressos que comprovem a abordagem de temas relacionados ao módulo. 

E – Seminários que visem a discussão de temas relacionados ao módulo. 

F – Encontros académicos/técnicos/pedagógicos que tratem de temas relacionados ao módulo.  

G - Palestras relacionadas ao módulo realizadas/divulgadas durante os semestres. 

 

Módulo II  

A- Oficina - O uso pedagógico da multimídia na EaD. 

B- Oficina - Objectos de aprendizagem para EAD.  

C- Oficina - Noções básicas para produção de web aula.  

D- Oficina - Utilizando o Adobe Connect para Webconferência.  

E- Oficina - Potencialização das ferramentas do Eva. 

F- Oficina -  O feedback na EaD. 

G- Oficina -  Linguagem e escrita de excelência para docência na EaD.  

H- Oficina - Como elaborar instrumentos de avaliação da aprendizagem para a  Unisul Virtual.  

 

Módulo III 

A - Reuniões pedagógicas de curso, ou grupos de trabalho, com pauta elaborada visando o 

desenvolvimento de temas relacionados ao planeamento, estratégias, mobilidade e avaliação nos 

espaços de aprendizagem. 

C -  Cursos técnicos relacionados ao tema do módulo. 
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D – Congressos que comprovem a abordagem de temas relacionados ao módulo. 

E – Seminários que visem a discussão de temas relacionados ao módulo. 

F – Encontros académicos/técnico/pedagógicos que tratem de temas relacionados ao módulo.  

G - Palestras relacionadas ao módulo realizadas/divulgadas durante os semestres. 

 

Importante esclarecer que para todas essas actividades apontadas, para serem validadas e 

reconhecidas no curso, é necessário que a oferta de oficinas e palestras sejam previamente cadastradas 

junto a coordenação do PROFOCO e que se comprove o certificado de participação nas horas 

frequentadas. 

 

Eixos transversais eletivos 

Para compor o conjunto dos módulos têm-se também os eixos transversais que ocupa um grau de 

relevância nesse projecto por compreender que é de interesse e responsabilidade de toda comunidade 

académica. São oriundos dos desafios da realidade em que vivemos, sobre como aprender a fazer uma 

educação especial para atender as diferenças? Como manter uma qualidade de vida frente as demandas 

do século XXI? Como lidar com os conflitos de relacionamentos? Para enfrentar essas demandas são 

propostos três eixos transversais acompanhado de seu objectivo: 

 

Quadro 4 - Eixos Transversais Electivos 

1) Eixo transversal: EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, 30 horas. 

Objetivo: analisar, conceitualmente e na prática, a educação especial e suas formas de inclusão nos espaços de 

aprendizagem, refletindo sobre o relacionamento docente/estudante e as formas de aprimoramento do processo 

de ensino e de aprendizagem a partir da compreensão das diferenças entre os envolvidos. 

2) Eixo transversal: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, 30 horas.  

Objetivo: proporcionar ao docente a reflexão sobre sua prática no que diz respeito à ampliação da qualidade de 

vida a partir das perspectivas psicológicas, sociais e físicas, subsidiando, deste modo, a melhoria das relações 

interpessoais e de planejamento e organização do tempo nos diferentes ambientes. 

3) Eixo transversal: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, 30 horas. 

Objetivo: refletir sobre valores da prática docente, estimulando uma convivência saudável e harmoniosa entre os 

pares, para que o ambiente acadêmico se torne favorável ao crescimento de ambos. Busca entender as relações 

humanas a partir de espaços dialógicos e transversais que permeiam todo processo de ensino-aprendizagem. 
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Avaliação 

O processo de avaliação proposto pelo curso tem relação directa ao exercício da aprendizagem e a 

aplicabilidade do ensino com pesquisa na aula universitária. Nesse sentido, a avaliação é entendida de 

forma processual e formativa, pois o docente necessita demonstrar ao longo do curso sua compreensão 

sobre os conceitos estudados na realização de actividades que estão directamente relacionadas ao 

exercício da docência e ao cotidiano de sua profissão. 

Como todo o curso, a avaliação necessita seguir as normas institucionais, sendo assim, os critérios de 

aproveitamento de conteúdos serão aqueles definidos no regulamento da Pós-Graduação da Unisul 

para cursos lato sensu, (Resolução CÂM-GES 163/08 da Unisul, Art. 34, 35 e 36); detalhados a 

seguir. É obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária 

prevista para cada disciplina ou actividade programada. O sistema de avaliação do estudante em cada 

disciplina, bem como no trabalho de conclusão de curso, será expresso nos seguintes níveis de 

conceitos, equivalentes a intervalos de notas numéricas: A – Excelente (9 a 10), B – Bom (8 a 8,9), C 

– Regular (7 a 7,9), R – Reprovado (0 a 6,9).  

O estudante é aprovado em cada disciplina ou actividade do curso desde que obtenha o conceito final 

superior ou igual a “C”. O estudante que não tenha obtido o conceito igual ou superior a “C” e/ou a 

frequência mínima obrigatória deve matricular-se novamente na mesma disciplina/actividade.  

Haverá um Trabalho de Conclusão do Curso, o objectivo é proporcionar mais um espaço de 

exposições e troca de experiências além de despertar no estudante o interesse para as publicações. 

Neste trabalho, o estudante terá oportunidade de aplicar e demonstrar os conhecimentos adquiridos no 

decorrer do curso. O trabalho é individual e cada estudante contará com um orientador. 

O trabalho de conclusão poderá ser na forma de artigo, monografia, estudo de caso, resolução de 

problema, projecto integrador, pesquisa-acção ou desenvolvimento de aplicação específica. 

Para obtenção da certificação de especialista, o estudante, além de acumular o total de horas 

necessárias em módulos cursados (360 horas), deverá, sob orientação de docente específico, 

desenvolver uma monografia integradora, buscando desenvolver um trabalho crítico de junção de 

conteúdos cursados nos módulos. 

 

A formação vivenciada 

Após apresentar o projeto de especialização, seus objetivos, o perfil profissional, a matriz curricular e 

o processo de avaliação, vamos agora para o segundo momento proposto por este artigo, que é relatar 

a  experiência piloto da execução do projeto de especialização mencionado.  
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A vivência ocorreu no período de 2010 a 2012, contou com a participação efetiva de 25 docentes 

universitários de diferente áreas do conhecimento, os quais atuam nos Cursos de Graduação da Unisul. 

Porém, é importante esclarecer que traremos para análise geral dos registros, tendo em vista que não 

temos espaço para problematizar o registro das atividades dos 25 participantes. Porém, levou-se em 

consideração na análise os pontos de aproximação nas respostas dos participantes, a fim de que 

pudessemos trazer uma representação do coletivo. Com o consentimento dos participantes, os registros 

das atividades foram retirados da Sala Virtual que fica localizada dentro da Plataforma da Unisul 

Virtual.  

Um dado importante para esclarecer é que o projeto de especialização apresentado possui uma 

mobilidade e um flexibilidade na sua matriz curricular interessante, sendo que possibilita três tipos de 

certificações dentro da mesma matriz. Ou seja, a cada conjunto de atividades/horas frequentadas  

equivale a uma certificação, ou seja, o participante vai acumulando horas e trocando por certificados 

que vão num crescente de complexidade e valoração: 1) certificado de atualização (90 horas), 2) 

certificado de aperfeiçoamento (180 horas) e, 3) certificado de especialização (360 horas).  

Nessas próximas linhas apresentaremos a primeira etapa da certificação, equivalente a 90 horas 

cursadas entre o Módulo I – “Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento e Inovação”, o Módulo II - Novas 

Tecnologias Da Informação e Comunicação para a Educação e o Módulo III – “Currículos, 

Planejamento, Estratégias, Mobilidade e Avaliação nos Espaços de Aprendizagem”. 

Esse curso de atualização de 90 horas foi oferecido parte presencial (60%) e parte a distância (40%). A 

parte presencial foi oferecida nos períodos destinados no calendário acadêmico para a formação 

contínua dos funcionários da Unisul o que coincide com o período de férias dos estudantes, aconteceu 

em fevereiro de 2010, 2011/2012 e julho de 2010/2011. Enquanto a parte a distância ocorreu durante 

todo o ano letivo de 2011, dentro da plataforma Unisul Virtual. Seguem as atividades ofertadas 

relacionadas as temáticas dos módulos do projeto de especialização: 

Quadro 5 - Oferta Presencial 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira Terça-feira 
 

Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira  

Mod. 1 
A Pesquisa na 

Unidade de 
Articulação 

Acadêmica da 
Unisul (4h) 

 
Mod. 1 

Tipos de Pesquisa 
(4h) 

Mod. 2 
O papel da pesquisa e 

da extensão na 
Universidade? (4h) 

 
Mód. 1 Pesquisa 

Quantitativa: 
Elaboração de 

Instrumentos de coleta 
e análise dos dados 

(4h) 
 

Mod. 1  
Orientações para 

Submissão de 
Pesquisas ao 

Comitê de Ética  
(4h) 

 
Mod. 2 

Pesquisa e Extensão 
em prática na 
UNISUL (4h) 

Mod. 1 
Redação de Artigo 
Científico: como 

fazer que seu 
artigo seja citado 

(4h) 
 

Mod. 3* 
Resolução de 

problemas (4h) 

Mod. 2 
Orientação para 
elaboração de 

projetos de 
pesquisa (4h) 

 
Mod. 3* 
Projetos 

Integrados (4h) 

Mod. 1 
Pesquisa 

Qualitativa: 
Elaboração de 

Instrumentos de 
coleta e análise dos 

dados (4h) 

Mod. 2 
Análise de editais de 

pesquisa (4h) 

Mod. 3* 
Estudos de caso 

(4h) 
 

Mod.3 * 
Pesquisa-ação (4h) 

Mod. 1 
Recursos 

Informacionais: 
acrescente valor a 
sua pesquisa (4h) 
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As actividades acima descritas foram trabalhadas de forma presencial, ao final do seu 

desenvolvimento foi realizado uma avaliação oral com os participantes a fim de constatar os objetivos 

alcançados nos módulos. 

No Módulo 1 (28 horas), foi reconhecido pelos docentes a importância de discutir o Projecto 

Pedagógico Institucional que entrou em vigor em 2010, principalmente no que diz respeito em 

compreender a pesquisa como linha filosófica e metodológica nas acções da Unisul. Docentes 

constataram que há um estímulo nas actividades de formação continua para qualificar o uso da 

pesquisa, quando apontam a relevância de terem participado das actividades sobre os tipos de 

pesquisas: exploratórias; descritivas e explicativas. Pesquisa bibliográfica; documental; experimental; 

estudo de campo; estudo de caso; pesquisa acção e pesquisa participante. Foram espaços privilegiados 

também para discutir sobre a ética em pesquisa e as responsabilidades do Comité de Ética em Pesquisa 

(CEP). Constatou-se que os docentes aprenderam a facilitar a leitura e a citação de seu trabalho pelos 

seus pares e a explorar os recursos informacionais como: base de dados, qualidade da informação, 

estratégia de busca e roteiro de pesquisa. 

No Módulo II (16 horas), os docentes foram convidados a reflectir sobre a relação entre a pesquisa, 

incluindo inovação e desenvolvimento, e a extensão e suas influências directas e indirectas numa 

Universidade e seus propósitos de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a 

sua importância na própria sociedade em que está inserida e para quem é agente de desenvolvimento. 

Docentes constatam que aprenderam a necessidade de analisar o cenário brasileiro referente às fontes 

que existem de fomento para pesquisa, assim como, aprenderam a analisar editais de pesquisa, para 

então após elaborar um projecto atendendo aos critérios processuais, técnicos e de avaliação. Além do 

conhecimento técnico, foi possível também vivenciar nesse Módulo a socialização dos docentes sobre 

experiências de pesquisa aplicadas nos espaços do ensino, da pesquisa e da extensão, como foi caso do 

Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia; do Grupo de Pesquisa em Engenharia 

Ambiental; e do Núcleo de Pesquisa em Nutrição. 

No Módulo III (16 horas), os objectivos alcançados apontados pelos docentes foram: aprenderam a 

analisar a abordagem dos fundamentos teóricos com o método de estudo de casos. Reconheceram a 

metodologia de Resolução de Problemas para trabalhar na aula universitária e identificaram as etapas 

da resolução de problemas e as possibilidades de desenvolver competências e habilidades de 

aprendizagem.  Problematizaram a pesquisa-acção como um método de condução de pesquisa 

aplicada, orientada para elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. 

E, discutiram sobre as possíveis práticas de integração de disciplinas que acontecem nos cursos da 

UNISUL e possibilidades para planejar novos projectos integradores a partir dos conteúdos e 

competências descritos nos projectos pedagógicos de cada formação profissional. 
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Quadro 6 - Oferta À Distância 

Elaboração do Projecto de Pesquisa: 
(12h) 
 
Resolução de Problemas/ Estudo de 
Caso/ Projectos Integradores/ Pesquisa-
acção. 

Execução do projecto na 
disciplina (12h) 

Socialização dos 
Resultados da Pesquisa 

(6h) 
Seminário 

Desenvolvimento e 
Inovação em Pesquisa e 

Extensão na Universidade. 
 

As actividades à distância (30 horas) foram todas direccionadas para o Módulo III, as quais teve como 

princípio fazer com que o docente ampliasse seu olhar sobre as possibilidades de se trabalhar as 

estratégias de ensino com pesquisa na aula universitária. Seguem os objectivos traçados com as 

actividades propostas e a análise a respeito da aprendizagem. 

 

Objectivo 1 - Compreender e reflectir sobre a Resolução de Problemas, o Estudo de Caso, os 

Projectos Integradores e a Pesquisa-acção, como estratégia pedagógica de ensino e de aprendizagem. 

 

Foi proposto aos docentes como actividade estudar a obra: “Processos de ensinagem na universidade” 

de Léa Anastasiou e Leonir Alves (2004) – que versa sobre as estratégias de aprendizagem. Após o 

estudo, foram convidados a responder sobre: quais atribuições necessárias que o docente e os 

estudantes terão que assumir para obter sucesso na aprendizagem ao trabalhar uma dessas estratégias: 

resolução de problemas, Estudo de Caso, Projectos Integradores e Pesquisa-acção? 

Dos 25 docentes, 70% escolheram dissertar sobre a estratégia Resolução de Problemas, segue a 

reflexão de uma Professora/participante: “Cabe ao Professor mediar as diversas possibilidades de se 

chegar ao mesmo ponto, respeitando a diversidade. Oportunizar estratégias que facilitem esse 

processo. Instigar o estudante a buscar, a construir, a descobrir e não esperar nada ´pronto`” 

(Professora Elinai, 2011). 

É possível constatar a compreensão do que é uma resolução de problemas, assim como as 

competências e habilidades que docente e estudante precisam desenvolver. Fica latente a competência 

que o docente deve desenvolver para ser um mediador na construção do conhecimento. Segundo 

Zabala (1998), o conhecimento deve ser construído pelos estudantes a partir de situações de 

aprendizagem fomentadas pelos docentes, os quais auxiliam no desenvolvimento do conhecimento 

abstrato e das relações possíveis dos conceitos entre si e destes com a realidade. Desse modo, utiliza-

se na construção dos objectivos da prática docente os estudos de Benjamin Bloom (apud SANTOS, 

2007) que apresentam domínios cognitivos e outros atitudinais, os quais visam uma construção de 

processos e resultados para o alcance de objectivos.  

Dessa forma, os conhecimentos trabalhados pressupõem conteúdos de ordem conceitual/factual, 

procedimental e atitudinal, de modo que o estudante se torne capaz de intervir na realidade de forma 



5273 

 

competente e consciente, bem como tenha autonomia para conduzir e avaliar seu aprendizado 

permanente e sua actuação profissional. Para isso, a prática docente cria situações em que os 

estudantes tenham que aplicar de forma integrada e responsável os conhecimentos e habilidades 

desenvolvidos no curso.  

Outro ponto de destaque é a importância do docente respeitar a diversidade presente no grupo sobre 

como chegam a solução de um problema. Segundo Zabala (1999) “não é aceitável que a prática 

educativa seja desenvolvida pensando-se em um aprendizado padrão. São os processos elaborativos e 

pessoais que se aprende e a partir das capacidades”. 

 

Objectivo 2 - elaborar um projecto de pesquisa com foco na disciplina, apoiado, metodologicamente, 

na Resolução de Problemas, no Estudo de Caso, em Projectos Integradores e na Pesquisa-acção. 

 

Após realizada os estudos sobre as quatro possibilidades de ensino com pesquisa na aula universitária, 

o docente foi convidado a realizar mais uma actividade: escolher uma das estratégias (Resolução de 

Problemas; Estudo de Caso; Projecto Integrador; Pesquisa-acção) para planejar e executar no semestre 

2011.2 com seus estudantes. O planeamento contou com os seguintes itens: escolha da disciplina; 

conteúdo; objectivo; estratégia de ensino e de aprendizagem; competências a serem desenvolvidas; 

fontes bibliográficas; tema central, subtemas envolvidos, contexto e sujeitos; pergunta/problema; 

actividades propostas e forma de avaliação. 

Nessa etapa os docentes tiveram que sistematizar suas propostas, podemos constatar que o objectivo 

proposto pela actividade foi alcançado, tendo em vista que 100% dos docentes cumpriram com o 

planeamento solicitado. 

 

Objectivo 3 – Aplicar e socializar os resultados da pesquisa em disciplina, no evento: “Seminário de 

Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento e Inovação” promovido pelo PROFOCO. 

 

Para atingir esse objectivo, os docentes incorporaram no plano de ensino do semestre (2011.2) o 

planeamento realizado na actividade anterior. Um total de 100% dos docentes colocaram em prática a 

proposta idealizada. E os resultados dessa experiência foram socializados em Fevereiro de 2012 por 

meio de um resumo impresso e uma apresentação oral, segue o exemplo de um resumo de um 

Professor/participante:  
 

Biomecânica é definida como o   estudo das   forças   e dos  seus   efeitos   nos  seres vivos, sendo uma  

disciplina que, entre as    ciências     derivadas das   ciências   naturais, ocupa-se das   análises físicas de  

sistemas biológicos,    consequentemente,  análises físicas de movimentos do corpo humano. Apresenta  

um conteúdo multidisciplinar, envolvendo  diferentes  profissionais  e   diferentes áreas de atuação, tais  

como: Esporte  e   exercício;   Locomoção humana;  Clínica e reabilitação;   Ortopedia e traumatologia;  
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Tecidos e  biomateriais;  Músculo-esquelética;  Instrumentação  e  métodos;   Modelagem  e  simulação  

computacional; Cardiovascular e respiratória;  Ocupacional  e  ergonomia.  Trabalhada  actualmente  no  

quinto semestre do curso de Educação Física, a estratégia de ensino e de pesquisa planejada e executada  

foi “a resolução de  problemas”, cujo  objetivo  foi  apontar  um  problema  de  pesquisa e desenvolver a  

solução utilizando-se dos métodos de medição em Biomecânica. A “resolução de problema” foi a ultima  

atividade  do  semestre,  inserida  na  unidade  5,   denominada  orientação   a   pesquisa   cientifica   em  

Biomecânica. Entre as competências pretendidas para com os acadêmicos, pode-se citar  a compreensão  

da terminologia para análise do movimento humano/esportivo,  bem  como  a utilização dos métodos de  

medição em biomecânica, tendo o movimento humano/esportivo, juntamente com a Biomecânica, como  

Cenário. Na proposta apresentada, os acadêmicos deveriam explorar  a  ideia  sem  limitar  os métodos a  

serem utilizados, equipamentos e sujeitos, com a entrega de um projeto de pesquisa (individualmente ou  

em dupla) seguindo  o  roteiro  proposto,  o  qual  contemplava  os   itens:   introdução  (composta     por  

contextualização do tema e problema);  objetivos  geral  e  específicos;   justificativa;   breve revisão  de  

literatura; método; cronograma; e referencias. O projeto escrito foi entregue antes  da  apresentação oral  

de dez minutos, tendo sido considerados critérios de avaliação: a originalidade; coerência; objetividade;  

qualidade das fontes de pesquisa;  organização;   aplicabilidade;   e  clareza  nas  explicações.   A    ideia  

original era escolher dois projetos aplicáveis dentro da realidade para que se fizesse   a coleta e análise  

dos dados na última semana de aula, porém uma das dificuldades encontradas foi o   número grande de  

acadêmicos que fez com   que   se   inserisse  mais  um  dia  para  apresentações dos projetos, ficando a  

proposta de coleta e análise dos dados como sugestão  para  o  próximo  semestre. Contudo verificou-se  

excelentes projetos apresentados, com ideias originais em que e percebeu o amadurecimento acadêmico  

ao longo do semestre indo ao encontro dos  objetivos  propostos  (Professora Elinai, Curso de Educação  

Física, 2011).  

 

Compreendemos que essa etapa refletiu o processo de aprendizagem dos docentes participantes de 

forma sistematizada, reflexiva e dialógica sobre a conciência de utilizar essas estratégias de ensino 

com pesquisa de forma intencional e significativa, conforme podemos constatar  na fala de um dos 

participantes: “através da resolução de problemas consegui aliar ensino, pesquisa e extensão, e o 

conhecimento que os académicos adquiriram foi mais significativo que uma aula tradicional. Vou 

integrar sempre esta estratégia no meu planeamento”. 

 

Considerações finais 

Entende-se que a formação contínua como uma das possibilidades para avançar na forma de 

compreender os processos de ensinar e aprender, superando a perspectiva tecnicista. Urge implementar 

acções de formação que propiciem interacção, cooperação e construção colectiva, em que a articulação 

da teoria e da prática seja o eixo principal. Entende-se que os conhecimentos pedagógicos a ser 

trabalhado com os docentes não devam se restringir a uma visão de método e de técnicas de ensinar, 
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mas inclui a compreensão de um movimento que extrapola a sala de aula e se inscreve numa 

perspectiva das acções educativas da sociedade em geral.  

Fica o desafio para os Programas de Formação Contínua das Instituições de Ensino Superior contribuir 

para a construção de um currículo que avance na perspectiva da educação permanente, a qual ofereça 

flexibilidade, mobilidade, reconhecimento das trajectórias individuais e possibilidade de diferentes 

certificações.  

Considera-se que essa experiência foi positiva, destaca-se alguns elementos que foram imprescindíveis 

para esse sucesso: a dupla oferta na modalidade presencial e a distância, que favoreceram espaços de 

aprendizagem individual e colectivo e proporcionaram momentos de troca de experiências e 

interacção. O conteúdo pedagógico contextualizado e significativo, com aplicação directo na prática, 

possibilitou os docentes a unirem seus conteúdos específicos com as estratégias pedagógicas 

apreendidas. A motivação para a formação continua, por meio dos atractivos de certificações que 

incorporam directamente ao seu currículo profissional. A sistematização de todas as reflexões e 

produções textuais realizadas na plataforma virtual, o qual gerou a publicação de um relato de 

experiência. 

Deseja-se num futuro próximo socializar a experiência da conclusão da primeira turma de docentes 

que venham a cumprir as 360 horas do Curso de Especialização, a fim de problematizar com maior 

profundidade as limitações e avanços dessa experiência para propor futuras mudanças. 
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