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Resumo: 

A Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA constituiu uma Coordenadoria de Apoio 

Pedagógico, como uma Política Institucional com a finalidade de investigar, analisar, intervir 

nos processos de ensino-aprendizagem da Instituição. De acordo com Broilo (2000) a 

construção da docência universitária move-se para além do desejo ingênuo, altruísta e idealista. 
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A docência vem se construindo a partir de fortes e concretos tensionamentos que são 

estabelecidos entre a profissionalidade docente universitária que desejamos e, elementos não 

menos concretos, como: a tradição e o mercado profissional. Ao constatarmos a necessidade de 

realizar uma formação junto aos docentes, observamos a preocupação com o processo formativo 

dos estudantes, quanto a sua permanência e êxito nos estudos, no acompanhamento e na sua 

evolução após a formação universitária. Surge assim, a importância de atuar de forma 

pedagógica junto aos estudantes através de ações: que colaborem para minimizar o fenômeno da 

evasão, que estimulem os estudantes na busca de sua formação e que facilitem o trabalho 

acadêmico dos professores. Visando qualificar a prática docente, realizar um assessoramento 

aos coordenadores de curso nas questões de caráter didático-pedagógico, foi necessário compor 

uma equipe de docentes de diferentes áreas do saber, tendo uma coordenação geral e um 

representante em cada um dos diferentes campi, na busca do desenvolvimento de uma linha de 

ação comum. O trabalho realizado com uma coordenação geral colaborou, para a troca de 

ideias, de experiências e estudos que contribuam para a unidade de ação pedagógica. Ao pensar 

o planejamento das atividades em conjunto, e ao desenvolver estratégias que dinamizam o fazer 

pedagógico nos diferentes campi, possibilitaremos uma política na qual a crítica e a esperança 

estejam fundamentadas em um projeto prático de possibilidades (Giroux, 1997, p. 258). Ao 

realizar uma análise qualitativa através das observações, das reuniões e do 

diagnóstico/categorias levantado, dos 11 campi existentes na UNIPAMPA foi possível perceber 

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). E que as ´´ações de intervenção, no sentido da melhoria da qualidade do Ensino 

Superior, não mais podem se desencadeadas sem a construção de um conhecimento 

cientificamente produzido sobre esta realidade´´ (Cunha e Leite, 1996, p. 91). Para que aconteça 

a prática pedagógica docente, na Universidade, na perspectiva de construção do conhecimento e 

de reflexão contínua foi necessário estabelecer um programa de formação continuada 

permanente que ajude os professores a absorver o impacto da revolução tecnológica e que 

favoreça a revitalização do meio acadêmico. De acordo com Masetto (1998), o surgimento de 

novos espaços de produção de conhecimento e maior facilidade de acesso se dá por meio dos 

recursos de informática e de telemática, e com a sensibilização da sociedade para valores éticos, 

políticos e sociais. 

Palavras-chave: 

Apoio Pedagógico. Ensino Superior. Gestão e docência. 
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Introdução 

A Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA constituiu uma Coordenadoria de Apoio 

Pedagógico, como uma Política Institucional com a finalidade de investigar, analisar, intervir 

nos processos de ensino-aprendizagem da Instituição. De acordo com Broilo (2000) a 

construção da docência universitária move-se para além do desejo ingênuo, altruísta e idealista.  

A docência vem se construindo a partir de fortes e concretos tensionamentos que são 

estabelecidos entre a profissionalidade docente universitária que desejamos e, elementos não 

menos concretos, como: a tradição e o mercado profissional. Ao constatarmos a necessidade de 

realizar uma formação junto aos docentes, observamos a preocupação com o processo formativo 

dos estudantes, quanto a sua permanência e êxito nos estudos, no acompanhamento e na sua 

evolução após a formação universitária. Surge assim, a importância de atuar de forma 

pedagógica junto aos estudantes através de ações: que colaborem para minimizar o fenômeno da 

evasão, que estimulem os estudantes na busca de sua formação e que facilitem o trabalho 

acadêmico dos professores.  

Visando qualificar a prática docente, realizar um assessoramento aos coordenadores de curso 

nas questões de caráter didático-pedagógico, foi necessário compor uma equipe de docentes de 

diferentes áreas do saber, tendo uma coordenação geral e um representante em cada um dos 

diferentes campi, na busca do desenvolvimento de uma linha de ação comum. O trabalho 

realizado com uma coordenação geral colaborou, para a troca de idéias, de experiências e 

estudos que contribuam para a unidade de ação pedagógica.  

Ao pensar o planejamento das atividades em conjunto, e ao desenvolver estratégias que 

dinamizam o fazer pedagógico nos diferentes campi, possibilitaremos uma política na qual a 

crítica e a esperança estejam fundamentadas em um projeto prático de possibilidades (Giroux, 

1997, p. 258). Ao realizar um diagnóstico dos 10 campi existente na UNIPAMPA foi possível 

perceber 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). E que as "ações de intervenção, no sentido da melhoria da qualidade do Ensino 

Superior, não mais podem se desencadeadas sem a construção de um conhecimento 

cientificamente produzido sobre esta realidade" (Cunha e Leite, 1996, p. 91).  

Para que aconteça a prática pedagógica docente, na Universidade, na perspectiva de construção 

do conhecimento e de reflexão contínua se faz necessário que se estabeleça um programa de 

formação continuada permanente que ajude os professores a absorver o impacto da revolução 

tecnológica e que favoreça a revitalização do meio acadêmico. De acordo com Masetto (1998), 

o surgimento de novos espaços de produção de conhecimento e maior facilidade de acesso se dá 
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por meio dos recursos de informática e de telemática, e com a sensibilização da sociedade para 

valores éticos, políticos e sociais.  

A UNIPAMPA assume como missão oferecer uma educação superior de qualidade, através da 

qualificação dos recursos humanos e a fixação da população produtiva nos seus lugares de 

origem, com isso apostando no desenvolvimento da região. Primando pela excelência 

acadêmica, há um entendimento dos dirigentes da instituição que a qualidade da educação da 

sala de aula acadêmica, passa necessariamente pela qualificação dos processos didático-

pedagógicos de ensino-aprendizagem.  

Neste sentido, a UNIPAMPA constitui uma Coordenadoria de Apoio Pedagógico, como uma 

Política Institucional, com o objetivo de investigar, analisar, intervir nos processos de ensino-

aprendizagem da Instituição. De acordo com Cóssio (2008) acredita-se que a alternativa de 

constituir setores para este fim, pode dar mais consistência ao trabalho e garantir graus 

maiores de permanência, unicidade e visibilidade ao campo pedagógico (p.167). 

Além da necessidade de realizar uma formação junto aos docentes, também observamos a 

preocupação com o processo formativo dos estudantes, auxiliando-os na sua permanência e 

êxito nos estudos, bem como acompanhar a evolução do alunado mesmo após a formação 

universitária. Neste sentido, acreditamos na importância de atuar de forma pedagógica junto aos 

estudantes através de ações: que colaborem para minimizar o fenômeno da evasão, que 

estimulem os estudantes na busca de sua formação e que facilitem o trabalho acadêmico dos 

professores. 

Considerando que o objetivo central de uma Coordenadoria de Apoio Pedagógico é promover a 

formação continuada dos professores do Ensino Superior, qualificar a prática docente e 

assessorar os coordenadores de curso nas questões de caráter didático-pedagógico, é necessário 

compor uma equipe de docentes de diferentes áreas do saber, tendo uma coordenação geral e 

um representante em cada um dos diferentes campi, favorecendo assim o desenvolvimento de 

uma linha de ação comum. Embora, se entenda a necessidade de que professores de diferentes 

áreas atuem no setor pedagógico, a UNIPAMPA tem em sua equipe pedagógica a atuação do 

técnico em educação (uma nova configuração nas universidades federais). 

O trabalho realizado com uma coordenação geral colabora, ainda, para a troca de idéias, de 

experiências e estudos que contribuam para a unidade de ação pedagógica. Ao pensar o 

planejamento das atividades em conjunto, e ao desenvolver estratégias que dinamizam o fazer 

pedagógico nos diferentes campi, possibilitaremos uma política na qual a crítica e a esperança 

estejam fundamentadas em um projeto prático de possibilidades (Giroux, 1997, p. 258). 

Estamos convencidos de que, "para ensinar, para conhecer e para intervir", na prática 

pedagógica docente, é preciso "um exercício constante em favor da produção e do 
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desenvolvimento da autonomia" (Freire, 1998). E que as "ações de intervenção, no sentido da 

melhoria da qualidade do Ensino Superior, não mais podem se desencadeadas sem a construção 

de um conhecimento cientificamente produzido sobre esta realidade" (Cunha e Leite, 1996, p. 

91). 

Portanto, é necessário, que pensemos constantemente a prática pedagógica docente, na 

Universidade, numa perspectiva de construção do conhecimento, numa reflexão contínua sobre 

a sua prática e se estabeleça um programa de formação continuada permanente que ajude os 

professores a absorver o impacto da revolução tecnológica e que favoreça a revitalização do 

meio acadêmico. No entendimento de Masetto (1998) o surgimento 

de novos espaços de produção de conhecimento e maior facilidade de acesso a ele por 

meio dos recursos de informática e de telemática, com a sensibilização da sociedade 

para valores éticos, políticos e sociais, todas as profissões se vêm na obrigação de 

rever as características de seus profissionais bem como sua formação (p. 16) 

 

De acordo com Broilo (2000) a construção da docência universitária move-se para além do 

desejo ingênuo, altruísta e idealista. A docência vem se construindo a partir de fortes e 

concretos tensionamentos que são estabelecidos entre a profissionalidade docente universitária 

que desejamos e, elementos não menos concretos, como: a tradição, o mercado, a ampliação do 

ensino privado, os marcos regulatórios do Estado e suas agências, a pressão das agências 

internacionais de financiamento, a oficialização da separação do ensino e pesquisa, exceto para 

as universidades, o aumento da carga de trabalho, a produtividade quantitativa, baixos salários, 

entre outras. 

Mas, é necessário que numa Coordenadoria de Apoio Pedagógico se parta 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, p. 

33).  

Algumas universidades já realizaram mudanças em suas estruturas, organizando-se 

administrativamente em cursos, extinguindo seus departamentos e transformando as unidades de 

ensino, pesquisa e extensão em centros, trazendo aos setores pedagógicos e aos professores 

universitários a necessidade de realizar um maior exercício epistemológico interdisciplinar.  

Outra questão que se faz necessário deixar claro nesta proposta é o conceito de projeto, uma 

vez que, se entende que uma forma de agilizar e dinamizar o trabalho pedagógico na 

universidade pode ser a utilização da metodologia de projetos. Um projeto educacional na 

concepção de Moura (2006) é  
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um empreendimento de duração finita, com objetivos claramente definidos em função 

de problemas, oportunidades, necessidades, desafios ou interesses de um sistema 

educacional, de um educador ou grupo de educadores, com a finalidade de planejar, 

condenar e executar ações voltadas para a melhoria de processos educativos e de 

formação humana, em diferentes níveis e contextos. 

 

A forma como a UNIPAMPA está configurada em diferentes campi favorece para que se 

estabeleça uma organização pedagógica na forma de rede acadêmica. Entendendo que a missão 

de uma rede acadêmica é de integrar, agilizar a comunicação e a discussão entre seus pares, por 

isso, define-se que a Coordenadoria de Apoio Pedagógico e os Técnicos de Assuntos 

Educacionais pode se constituir em uma rede de relações educacionais entre os sujeitos dos 

diferentes campi, preocupados com a questão do ensinar e aprender na universidade. De acordo 

com Castells (2003) rede se constitui em comunidades que são: 

redes de laços interpessoais que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um 

senso de integração e identidade social” (...) “As comunidades, aos menos na tradição 

da pesquisa sociológica baseiam-se no compartilhamento de valores e organização 

social. As redes são montadas pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam 

indivíduos, famílias ou grupos sociais (p. 106 e 107). 

 

A UNIPAMPA pensa na possibilidade de estabelecer um projeto de Rede Acadêmica conectada 

a Telemática visando reforçar os laços pedagógicos dos diferentes campi, estabelecendo assim 

um diálogo permanente interdisciplinar e autônomo. Por isso, articular a liberdade e autonomia, 

numa forma de estabelecer princípios e regras para a ação, reconhecendo e internalizando os 

valores do contexto ou problematizando e substituindo aqueles que não se mostram 

consistentes, é também uma forma de intervir na prática pedagógica de forma ética (Rios, 2001 

e 2004).  

Por isso, lutar pela criação de situações articuladoras considerando os limites e as 

possibilidades, se faz necessário, enquanto uma equipe interdisciplinar de apoio pedagógico, 

que atua no espaço de uma universidade. Por interdisciplinaridade entende-se como uma como 

possibilidade de inovação pedagógica num processo de interação e interdependente entre áreas 

de conhecimento. Atuar de forma interdisciplinar pode possibilitar aos setores pedagógicos e os 

professores universitários trilharem um caminho onde as experiências concretas de trabalho em 

equipe ou em grupos, facilitam o exercício de suas possibilidades, no encaminhamento dos 

problemas e nas limitações. 
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1. Histórico da Universidade Federal do Pampa2: 
 

De acordo com o Projeto Institucional de 2009, a UNIPAMPA é resultado da reivindicação da 

comunidade da região, atendida pelo Governo Federal, visando contribuir com a integração e o 

desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Em 22 de 

novembro de 2005, foi firmado o consórcio do Acordo de Cooperação Técnica entre o 

Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), prevendo a ampliação da educação superior no Estado.  

Em setembro de 2006, com o já instituído consórcio das universidades tiveram início  as 

atividades acadêmicas nos campi vinculados à UFPel e, em outubro do mesmo ano, nos campi 

vinculados à UFSM. Com o primeiro processo seletivo, através de vestibular ingressaram 1.527 

alunos.  

Em 11 de janeiro de 2008, a Lei 11.640 criou a UNIPAMPA: Fundação Universidade Federal 

do Pampa, constituida de dez campi, localizados nas cidades de Alegrete, Bagé, Caçapava do 

Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel, 

Uruguaiana, podendo serem visualizados no mapa a seguir. 

 
A criação da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA está na esteira da implementação 

da política de expansão e renovação das Instituições Federais de Educação Superior que o 

governo federal vem fomentando desde 2003.  

Em novembro de 2008, materializando o principio da Gestão Democrática, adotado pela 

UNIPAMPA, foram realizadas as primeiras eleições para cargo de diretores, coordenadores 

acadêmicos e administrativos de todos os Campi, bem como a eleição dos coordenadores de 

cursos. A posse aconteceu em 02 de fevereiro de 2009.  
                                                      
2 Todas as informações referentes aos dados históricos de parte desta proposta foram retiradas do Projeto 
Institucional (PI), de 16 de gosto de 2009, UNIPAMPA. 
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Desde o início de sua implantação, a UNIPAMPA demonstra preocupação com a formação 

acadêmica pautada pelo desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos, os quais 

respondam às necessidades contemporâneas da sociedade. Orienta-se por uma concepção de 

Ciência em que o conhecimento é construção social, constituído a partir de diferentes fontes, e 

que valoriza a pluralidade dos saberes, as práticas locais e regionais, exigindo o 

desenvolvimento de cursos com projetos pedagógicos que possam articular 

interdisciplinarmente3 Ensino, Pesquisa e Extensão. 

No entanto, a interdisciplinaridade, de acordo com Machado (2001) não pode colocar-se como 

um discurso demagógico ou como uma receita mágica para superar a fragmentação do 

conhecimento ou estrutura dos departamentos acadêmicos. A concepção de interdisciplinaridade 

é mais do que simples atravessamento dos limites departamentais da universidade e das 

fronteiras que estabelecem os territórios de cada disciplina. Ao mesmo tempo em que transpõe 

tais limites, a interdisciplinaridade institui a solidariedade como um elo interdisciplinas e 

interpráticas de trabalho docente-discente. 

Destaca-se que a UNIPAMPA, no ano de sua criação já possuía quarenta e oito (48) Cursos de 

Graduação em funcionamento nos diversos campi. Em nível de pós-graduação, a UNIPAMPA 

possui cursos de especialização e nível de Mestrado. Em nível de Doutorado, possui programas 

especiais, como o Doutorado Interinstitucional nas seguintes áreas: (1) Dinter em 

Administração; (2) Dinter em Modelagem Computacional; (3) Dinter em Enfermagem. 

Em agosto de 2009, após um processo democrático de construção coletiva, é aprovado o Projeto 

Institucional (PI). Este documento manifesta as concepções e princípios pedagógicos adotados 

pela instituição, bem como o planejamento estratégico dos próximos cinco anos. De acordo com 

o PI, a concepção de Universidade apóia-se na concepção de sociedade, entendida enquanto 

uma coletividade marcada pela diversidade, pluralidade e pelas diferenças culturais próprias de 

cada contexto local, reconhecendo essa diversidade como valor e possibilidade de participação 

coletiva nos processos de tomada de decisão.  

A UNIPAMPA adota como princípios norteadores, expressos no PI: (i) a formação acadêmica 

ética, reflexiva, propositiva e emancipatória, comprometida com o desenvolvimento humano 

em condições de sustentabilidade; (ii) excelência acadêmica, caracterizada por uma sólida 

formação científica e profissional, que tenha como balizador a indissociabilidade entre o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão, visando ao desenvolvimento da Ciência, da criação e difusão 

da Cultura e de tecnologias ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente 

viáveis, direcionando-se por estruturantes amplos e generalistas; (iii) sentido público, manifesto 

                                                      
3 Entendida como a integração entre disciplinas e os diferentes campos do saber; intencionalidade, que se 
expressa nas escolhas metodológicas e epistemológicas visando ao pleno desenvolvimento do estudante. 
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por sua gestão democrática, gratuidade e intencionalidade da formação e da produção do 

conhecimento, orientado pelo compromisso com o desenvolvimento regional para a construção 

de uma nação justa e democrática. 

Enquanto instituição social comprometida com a ética, fundada nas noções de liberdade, 

respeito à diferença e solidariedade, a UNIPAMPA assume a missão de promover a educação 

superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a 

atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região e do país. A partir de seu 

comprometimento com tal desenvolvimento, a UNIPAMPA definiu sua visão enquanto 

instituição acadêmica de reconhecida excelência, de modo a exigir um perfil de egresso 

definido por uma sólida formação, generalista e humanística, e pela consciência das questões 

éticas e da relevância pública e social do conhecimento acadêmico. 

Em 2010, a Universidade Federal do Pampa/UNIPAMPA mostra a sua potencialidade ao contar 

com 50 cursos de graduação já implantados. 

 

2 O fazer pedagógico na UNIPAMPA 

Desde o início de sua implantação, a UNIPAMPA demonstra preocupação com uma formação 

acadêmica de excelência. Nosso entendimento defende que a qualidade da educação da sala de 

aula acadêmica, passa necessariamente pela qualificação dos processos didático-pedagógicos de 

ensino-aprendizagem, deve contemplar docentes e discentes da universidade, no trabalho 

pedagógico. 

Destacam-se as ações institucionais de formação de docentes e gestores da Universidade, 

buscando com isso um ensino superior de qualidade. Desde 2008, ocorre a realização de 

seminários para favorecer a integração, a informação, a formação e a reflexão coletivas dos 

servidores: (1) I Seminário de desenvolvimento profissional: Pedagogia Universitária (Bagé, 13 

e 14 de março, 2008), focalizando as linhas gerais do Plano de Desenvolvimento Institucional e 

a construção do Projeto Político-Pedagógico; (2) II Seminário de desenvolvimento  profissional: 

construindo a identidade da UNIPAMPA (17 e 18 de abril de 2008), para desenvolver 

competências coletivas na construção da “identidade da  UNIPAMPA”, com reflexões coletivas 

firmando o compromisso de garantir os direitos dos cidadãos, através de conduta ética e de 

busca permanente do desenvolvimento pessoal e profissional; (3) 1° Seminário de Formação de 

Dirigentes (3 a 5 de fevereiro de 2009, em Bagé), com o objetivo de oportunizar conhecimento 

mútuo e integração entre os gestores das atividades acadêmicas e administrativas da 

UNIPAMPA e estabelecer bases e diretrizes para o processo de planejamento acadêmico-

institucional da UNIPAMPA; (4) III Seminário de desenvolvimento profissional: Pedagogia 

Universitária (17 a 19 de fevereiro de 2009, em Santana do Livramento), com o objetivo de dar 
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inicio a capacitação dos docentes, nos aspectos referentes às diretrizes a serem observadas nos 

próximos concursos docentes e a construção do programa institucional de formação continuada 

dos professores da UNIPAMPA.  

Apresentando uma forte preocupação com a questão pedagógica, no final do ano de 2009, a 

reitoria autoriza a realização de um concurso público para os cargos de Técnico em Assuntos 

Educacionais, Pedagogos e Assistentes Sociais pensando no atendimento pedagógico dos dez 

Campi. Com isso, o ano de 2010 inicia-se com uma forte ampliação dos recursos humanos que 

compõem o Apoio Pedagógico na Universidade. Além do mais, vários setores da universidade 

puderam ser efetivamente criados. 

Em agosto de 2010, no II Seminário de Desenvolvimento Profissional, para os servidores 

técnicos, houve formalmente o primeiro encontro de todos os servidores que compõem o Apoio 

Pedagógico da Universidade. Neste encontro o objetivo principal foi criar a identidade do grupo 

através do registro escrito de um documento. Houve também o relato de algumas atividades que 

estavam desenvolvendo nos seus respectivos Campus. 

Em dezembro de 2010, numa reunião presencial realizada em Bagé novamente com todos os 

servidores que compõem o Apoio Pedagógico, resgatou-se as discussões do encontro de agosto. 

Pode-se afirmar que neste encontro definiu-se então a Coordenadoria de Apoio Pedagógico e 

suas atribuições bem como o Núcleo de Desenvolvimento Educacional e suas atribuições. 

Como estratégias de visibilidade deste grupo de Apoio Pedagógico, definiu-se por elaborar um 

documento para apresentar à Comissão de Criação dos Regimentos Internos dos Campi, 

apresentando o NuDe; inserir o NuDe da estrutura organizacional da UNIPAMPA 

(reformulando a portaria 740), criar o logo da CAP e NuDE. Atualmente tanto a CAP quanto os 

NuDE já estão estruturados, com suas atividades definidas e Planos de Ações elaborados para 

execução em cada Campus. 

 

3 O apoio pedagógico na UNIPAMPA 
 
3.1 Coordenadoria de Apoio Pedagógico – CAP  

 
A Coordenadoria de Apoio Pedagógico, no âmbito da Universidade Federal do Pampa, visa 

assessorar o Vice – Reitor e a Pró-Reitoria de Graduação nas questões da Pedagogia 

Universitária e nos aspectos didático-pedagógicos e teórico-metodológicos do processo ensino-

aprendizagem da universidade. Com isso desenvolve ações de formação continuada dos 

professores, de estudos permanentes e de desenvolvimento de ações cujos focos principais são 

as relações professor-aluno, o processo didático-pedagógico de ensino-aprendizagem, as 

práticas educativas, o processo de avaliação, com a finalidade de contribuir para a melhoria da 
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qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. Sua peculiaridade e inovação 

consistem em prestar atendimento também aos discentes, auxiliando-os na sua permanência e 

êxito nos estudos, bem como acompanhar a sua evolução mesmo após a formação universitária.  

No desenvolvimento destas ações também apóia e assessora os dirigentes dos Campi, 

Coordenadores de Cursos de Graduação e Cursos Superiores de Tecnologia, bem como aos 

demais docentes da instituição, no sentido de auxiliar nos aspectos didático-pedagógicos do 

processo ensino-aprendizagem 

Na estrutura organizacional da UNIPAMPA, a Coordenadoria de Apoio Pedagógico - CAP, de 

acordo com a Portaria nº 0745, de 13 de abril de 2010, está vinculada ao Gabinete do Vice-

Reitor dividindo-se em duas áreas: a Divisão de Apoio Pedagógico e a Divisão de Apoio aos 

Fóruns das Áreas de Conhecimento. A Divisão de Apoio Pedagógico trata dos aspectos 

didático-pedagógicos e teórico-metodológicos do processo ensino-aprendizagem da 

universidade. Esta divisão acolhe os Fóruns das Áreas de conhecimento tratando do apoio aos 

Coordenadores de Curso no que se refere às temáticas relacionadas aos Cursos de Graduação, 

organizados em área do conhecimento. 

A CAP está composta pela equipe de técnicos administrativos em educação com Técnicos em 

Assuntos Educacionais; com uma Assistente Social e uma Assistente em Administração, com 

acompanhamento de uma Coordenadora de Desenvolvimento do Ensino de Graduação, com 

titulação na área pedagógica. São atribuições da equipe que atua na Coordenadoria de Apoio 

Pedagógico: 

A) Assessorar o Vice – Reitor e a Pró-Reitoria de Graduação nas questões da Pedagogia 

Universitária e nos aspectos didático-pedagógicos e teórico-metodológicos do processo 

ensino-aprendizagem da universidade com a finalidade de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. 

B)  Participar do planejamento dos planos anuais de atividades, na área educacional e 

ligados a Pró-Reitoria de Graduação, bem como acompanhar a execução das ações 

pedagógicas planejadas; 

C)  Coordenar, apoiar e assessorar os Núcleos de Desenvolvimento Educacional. 

D)  Divulgar documentos que orientem o processo pedagógico da UNIPAMPA;  

E)  Informar sobre legislação educacional e matérias de natureza pedagógica; 

F)  Desenvolver ações de formação continuada dos professores visando qualificar a prática 

docente; 

G)  Assessorar a Coordenação Acadêmica dos diferentes campi quanto aos aspectos 

didático-pedagógicos e teórico-metodológicos relacionadas ao desenvolvimento de 
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atividades de ensino-aprendizagem nos cursos de Graduação e Tecnológicos bem como 

no atendimento às demandas dos docentes; 

H) Apoiar os coordenadores de curso quanto às necessidades e aos problemas relacionados 

com processos pedagógicos, detectados no cotidiano acadêmico e nos processos 

avaliativos; 

I) Acompanhar os discentes auxiliando-os na sua permanência e êxito nos estudos; 

J) Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Apoio Pedagógico da 

UNIPAMPA.. 

 

3.2 Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NuDE 

Em 2010, a Universidade Federal do Pampa/UNIPAMPA desencadeou o processo de 

implementação do apoio pedagógico na universidade, através da Coordenadoria de Apoio 

Pedagógico - CAP. O trabalho realizado com uma coordenação geral colabora para a troca de 

idéias, de experiências e estudos que contribuam para a unidade de ação pedagógica 

dinamizando o fazer pedagógico nos diferentes campi. Apresentando uma forte preocupação 

com a questão pedagógica, a reitoria incentivou a criação do apoio pedagógico nos dez Campi 

que compõem a Universidade.  

Nos diferentes campi, o apoio pedagógico é desenvolvido pelos Técnicos de Assuntos 

Educacionais - TAEs, Assistentes Sociais, Pedagogos e outros profissionais que compõem o 

Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NuDE. Na estrutura organizacional da UNIPAMPA, 

o Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NuDE, de acordo com a Portaria nº 0745, de 13 de 

abril de 2010, está vinculada à Coordenação Acadêmica de cada Campus, apoiando e 

assessorando estes. O Núcleo de Desenvolvimento Educacional é o setor responsável pelo 

atendimento de docentes e discentes do campus, dentro da área do Desenvolvimento 

Educacional, visando à qualificação do ambiente acadêmico com orientação de conhecimentos 

da Pedagogia e áreas afins.  

Os integrantes do NuDE trabalham a partir de demandas apresentadas pelos docentes e 

discentes, bem como pela proposição de projetos de intervenções específicas, na busca por 

alternativas que favoreçam os processos de ensino -aprendizagem na instituição e também na 

implementação de Projetos Institucionais de natureza pedagógica. São atividades do Núcleo de 

Desenvolvimento Educacional: 

- atendimento aos estudantes por demanda espontânea, casos individuais e em pequenos grupos; 

- atendimento aos estudantes por indicação de docente; 

- acompanhamento dos estudantes com deficiência ou com dificuldades e aprendizagem, através 
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de atendimentos pontuais e /ou projetos; 

- acompanhamento das atividades pedagógicas administrativas; 

- orientação aos professores visando a qualificação dos processos educacionais; 

- elaboração, execução e /ou participação de projetos em áreas de intervenção específicas, bem 

como pareceres técnicos próprios do cargo de cada técnico; 

- desenvolvimento de projetos de Extensão; 

- atividade de Pesquisa por coleta de dados /levantamento de informações, com metodologia 

definida pela equipe de técnicos, em questões relativas a qualificação dos processos 

educacionais.  

 

Concluindo sem concluir  

Por fim, são crescentes os desafios que se colocam na prática pedagógica das Universidades. 

Percebemos que, mais do nunca, professores e estudantes têm enfrentado grandes questões 

decorrentes das condições sócio-culturais contemporâneas, incluindo os dispositivos das 

políticas globalizadas, que obviamente interferem nos processos de ensino-aprendizagem. 

Problematizar a construção da docência universitária, diante da formação para o exercício 

docente nos demais níveis educacionais no Brasil é admitir um grande paradoxo. Para o 

exercício profissional docente na educação infantil, fundamental e média, há exigência legal de 

uma formação específica para cada um desses segmentos. Contraditoriamente, para os 

professores que atuam nos cursos específicos de nível superior, para formação dos docentes 

desses três níveis mencionados, não há nenhuma formação que os habilite para tal, nem mesmo 

nenhuma exigência legal e muito menos de conhecimentos específicos para tal.  

O professor universitário, historicamente, constituiu-se como o profissional que "sabe fazer" no 

mundo do trabalho, tendo como base a profissão paralela. Desta forma, por muito tempo o 

território acadêmico prescindiu da formação pedagógica ao docente universitário. O contexto de 

crise propicia a discussão acerca da profissionalidade docente, que ao ganhar evidência passou a 

gerar expectativas quanto aos novos contornos e definição do seu novo papel social. A esse 

respeito Cunha (2005) afirma que:  
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o professor é hoje posto em xeque principalmente pela sua condição de fragilidade em 

trabalhar com os desafios da época. Entre eles, talvez os mais significativos sejam: as 

novas tecnologias de informação, a transferência de funções da família para a escola e 

a lógica de produtividade e mercado que estão definindo os valores da política 

educacional e até da cultura ocidental contemporânea (p. 6). 

 

Há conquistas significativas nos espaços da comunidade acadêmica universitária através de 

ações direcionadas, que promovem a interação e a construção de saberes pedagógicos, buscando 

um agir político para afirmar o campo e, ao mesmo tempo, o desvendar do que acontece nesta 

instituição (Leite, 1999, p. 10). Cabe duvidar das situações em que se instalam possibilidades 

válidas de reflexão dentro da Universidade. Acreditamos que os setores pedagógicos são 

espaços de acolhida os quais podem garantir alguma discussão, com a reflexão no sentido de 

diálogos entre professores e estudantes. 

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. Entre as ciências correlatas, destacamos 

que não necessariamente estão incluídas as ciências de ensinar. Não raro, os professores não 

possuem conhecimentos pedagógicos. No sentido de minimizar essa condição, algumas 

iniciativas têm sido possíveis. Uma delas, recorrente em diferentes Instituições, tem sido a 

criação de Núcleos de Apoio Pedagógico ligados as esferas acadêmicas de gestão universitária. 

Schulman (1993) explicita que os professores podem aprender uma parte do conhecimento 

pedagógico no palco formal em que ouvem, lêem e discutem idéias sobre a prática de ensino e 

as suas raízes teóricas, aprendendo a partir de suas próprias experiências e das experiências dos 

colegas profissionais, quando forem estimulados e apoiados. De acordo com o autor não há uma 

fonte de conhecimento do conteúdo pedagógico exclusiva para os professores. 

Ao refletir sobre alguns aspectos que envolvem a intelectualidade do professor universitário, 

Schulman (1993) destaca que o professor apresenta honestidade intelectual quando compreende 

a matéria com profundidade, trabalha com flexibilidade e abertamente; compreende as 

dificuldades mais prováveis que os alunos venham a ter a respeito destas idéias e daquelas 

formas de representação que provavelmente se liguem e ainda quando, estimulam as mentes dos 

alunos. De acordo com o autor, quando os professores compreendem as variações das didáticas, 

dos modelos e abordagens para assessorar os alunos em suas construções, quando são receptivos 

a revisões de objetivos, dos planos e de procedimentos nas interações com os alunos, também 

demonstram sua atenção aos aspectos pedagógicos. Este tipo de compreensão não é 

exclusivamente técnica, nem apenas reflexiva, é um conhecimento pedagógico. 
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Em pesquisa realizada por Broilo (2003) foi possível comprovar que a manutenção de um 

setor ou de programas pedagógicos ou ainda de coordenadorias na Universidade possui um 

papel vital para promover mudanças salutares na prática pedagógica do professor 

universitário. As contribuições confirmaram que o trabalho docente pode ser reformulado 

através da ação pedagógica desencadeada a partir da existência de coordenadorias, núcleos ou 

setores pedagógicos. Necessitamos resgatar a nossa humana docência tem sido um desafio 

constante que tem exigido sensibilidade e discernimento, ética e emoção, características que 

passam a ser fundamentais para trabalhar com o docente e no trabalho docente no entendimento 

de Forster (2000). 

Ao considerar todos esses aspectos que envolvem o docente universitário e especialmente a sua 

identidade e o seu papel na prática cotidiana de ensinar, convém destacar que, de acordo com 

Lucarelli (2002): 

o professor universitário constrói, atualmente, sua identidade da mesma forma que todo 

o educador o faz; inserido em um contexto de transformação de sua função em meio a 

circunstâncias institucionais, que o definem, ou delimitam, com uma certa 

singularidade. Tais características se relacionam ao mesmo tempo, com o seu papel de 

ator central no campo das relações institucionais perante o escasso reconhecimento 

social da necessidade de uma formação na área do ensino e da pedagogia como um 

todo (p. 136).  

 

Lucarelli (2002), ao referir-se ao papel desempenhado por um docente universitário, parte da 

reflexão inicial de que os trabalhadores da educação de outros níveis de ensino do sistema 

educativo possuem, tradicionalmente, programas que fazem referência a sua formação 

específica como docentes de prática profissional. Esses profissionais têm claramente instituído o 

lugar de sua formação inicial, contam com recursos, certificações e tarefas definidas. Nos níveis 

iniciais, fundamentais e médios, a profissão que identifica e estabelece um ponto comum para o 

desenvolvimento de práticas diversas por parte dos educadores é a profissão de docente. Isto é, 

o campo da prática que define a profissão de docente, nesses níveis, é o campo docente. 

Portanto, cabe aos assessores pedagógicos universitários - profissionais integrantes do setor 

pedagógico da universidade - refletirem e propor ações conjuntas de desenvolvimento de 

competências específicas dos docentes, utilizando-se da investigação para iniciar um processo 

de intervenção e “superar” o senso comum pedagógico, embora a universidade não parece 

preparada para defrontar os desafios que apontam para transformações profundas (Santos 1999 e 

Leite , 2003). Sendo assim, é possível afirmar que a ação da Pedagogia Universitária, em uma 

forma de atuação investigativa e numa dimensão de construção coletiva, precisa ser resguardada 
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junto aos professores e estudantes como potência de qualificação da convivência em sala de aula 

e melhoria no rendimento universitário amplo. 
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