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Resumen 
Na presente comunicação, apresentamos o Programa Institucional de Formação 
Continuada de Professores da UNICENTRO - Programa Entredocentes, criado em 
agosto de 2015 com objetivo de oportunizar momentos de ação, vivência, reflexão, 
contextualização e de construção dos saberes dos professores, no sentido de qualificar 
a prática docente universitária, através da formação continuada. Neste trabalho, 
relatamos de forma sucinta o desenvolvimento das oficinas do Projeto Integração que 
foram realizadas durante o 2º semestre de 2015, com aproximadamente 20 
professores universitários em início de carreira. As atividades foram organizadas e 
realizadas tendo em vista a necessidade que os docentes em início de carreira têm de 
receber orientações quanto a aspectos específicos relativos ao exercício da docência. 
Entre eles estão os procedimentos quanto ao ensino, à pesquisa e à extensão 
universitária, assim como outras preocupações que os afetam cotidianamente, como 
as relativas ao planejamento, à gestão de pessoas, à gestão financeira e de compras, 
aos convênios e à captação de recursos no âmbito da universidade. 
 

Introducción 
O tema formação de professores do ensino superior é preocupação constante de 

estudos e pesquisas. “Há um enorme silêncio com relação à formação do professor 

universitário e pouco tem se investido nas discussões, em especial da formação 

didático-pedagógica desse profissional.” (ONOFRE, 2008, p.316). Dificilmente ouvimos 

falar sobre a formação de professores universitários, como se formar para o ensino 

superior fosse desnecessário. Como destaca Nóvoa (2015, p.26) “o discurso dominante 

sobre a modernização das universidades continua a ignorar a pedagogia, como se esta 

fosse inata ou, mesmo, supérflua e desnecessária.” Entretanto, aponta Chamlian 

(2003, p. 42) que “a questão da formação do professor universitário vem saindo dos 

bastidores para ocupar a cena pública”.  

A universidade hoje vem recebendo, através de concursos públicos, um número 

significativo de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Para Masetto 

(1998) esses profissionais mesmo possuindo experiência significativa e anos de 

estudos nas áreas específicas, não possuem preparo e até um desconhecimento 

científico do que seja o processo ensino e aprendizagem. Concordamos com Isaia, 

Maciel e Bolzan (2011, p.435) que “a característica mais marcante diante da entrada 

da docência é a falta de preparação específica para atuar no ensino superior.”  
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Dessa maneira, a formação pedagógica do professor universitário constitui-se um 

processo de extrema importância, pois é através dela que o docente, ou futuro 

docente, se qualifica para o exercício do magistério.  

Considerando o acima exposto, intencionamos oferecer, através do Programa 

Entredocentes, que articula o ensino e a extensão, um espaço de reflexão e 

aprendizagem, proporcionando aos professores universitários, uma formação em 

temas pedagógicos imprescindíveis à prática docente, tendo em vista a necessidade de 

melhoria e aperfeiçoamento da qualidade do ensino desenvolvido na UNICENTRO.   

 

Marco teórico 
Estudiosos da formação de professores como Cunha (2006), Chamlian (2003),  Isaia, 

Bolzan e Maciel (2011) Marcelo (2009), Masetto (1998), Nóvoa (2001), Pachane (2005), 

Pereira (2005), Pérez Gómez (1998), Anastasiou (2005), dentre outros, demonstram a 

importância da compreensão que temos sobre as nossas concepções acerca do 

processo de ensino e aprendizagem das disciplinas com as quais trabalhamos, bem 

como do próprio processo de construção, da nossa profissão como docente, através da 

reflexão. 

Outro aspecto é a necessidade de uma formação mais ampla do docente universitário, 

que extrapola a especificidade de ser profissional do ensino, mas que incorpora outros 

aspectos que contribuem para a sua atuação, a começar pela inserção no espaço 

universitário.  

No entanto, como enfatiza Pachane (2005) a formação pedagógica não se limita ao 

desenvolvimento dos aspectos práticos (didáticos ou metodológicos) do fazer docente, 

porém engloba dimensões relativas às questões éticas, afetivas e político-sociais 

envolvidas na docência. 

 Se essas ações são necessárias em relação àqueles que já integram o corpo 

docente e técnico-administrativo há mais tempo, quanto mais para os iniciantes na 

carreira docente, que precisam de uma atenção maior e uma orientação mais dirigida 

quanto aos caminhos, procedimentos e prazos a serem adotados. 

Nesse sentido, concordamos com Zabalza (2004) quanto Marcelo Garcia (1999) ao 

sustentarem “a necessidade de haver equipes, nas instituições, que se responsabilizem 

pelas atividades formativas a serem desenvolvidas, pela continuação delas e por seu 

grau de organização e sistematização, avaliando-as permanentemente”. (ISAIA, 2006, 

p.78) 

 

Metodología 
O Programa Entredocentes, iniciado em 2015, tem o objetivo de proporcionar aos 

docentes em início de carreira na universidade um conjunto de iniciativas para atender 

às suas necessidades nessa fase importante da sua carreira. Tais iniciativas estão 

organizadas em projetos de trabalho, que têm suas especificidades, mas que mantém 

uma relação com o objetivo geral do Programa. 

Os trabalhos que inauguraram as ações do Entredocentes estão contempladas no 

Projeto Integração: conhecendo a Unicentro. Este texto, portanto, é o relato dos 
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primeiros resultados obtidos com esse Projeto, cujo  planejamento foi iniciado no 

primeiro semestre e a execução da primeira fase no segundo semestre de 2015. 

Nesse sentido, de acordo com os seus objetivos, esta pesquisa classifica-se como 

descritiva, apresentando um relato da implantação do Projeto Integração no âmbito da 

Universidade. 

 

Resultados 
O Projeto Integração foi organizado em torno de seis Oficinas, coordenadas pelos 

responsáveis pelas equipes institucionais, a saber: Pró-Reitoria de Planejamento e Pró-

Reitoria de Recursos Humanos (uma oficina), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (uma oficina), Pró-Reitoria de Ensino (uma oficina), Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças e Núcleo de Educação a Distância (uma oficina), Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura (uma  oficina), Coordenadorias de Tecnologia da Informação e 

de Convênios e Captação de Recursos (uma oficina). 

As oficinas foram realizadas aos sábados pela manhã, de modo a facilitar a 

participação de um maior número de professores. Participaram um total de vinte e 

dois docentes, em média quinze docentes por oficina, sendo três com mais de um ano 

na Instituição e outros doze nomeados há menos de um ano, demonstrando que a 

participação é maior quando mais recente é a nomeação. 

Apesar do interesse de se conseguir maior adesão oferecendo as oficinas  aos sábados, 

nos pareceu que o resultado não foi tão satisfatório, visto que ao todo apenas três 

professores participaram ativamente de todas os encontros, enquanto os demais 

faltaram a uma ou outra oficina. 

O nível de satisfação dos participantes com as atividades oferecidas foi considerado 

bom, tanto em relação aos conteúdos quanto em relação à execução das atividades 

propostas. Houve percepção, tanto por parte dos ministrantes das Oficinas e da 

Coordenação, quanto por parte dos participantes, de que a relação entre conteúdos 

programáticos e tempo disponível precisa ser revista, reduzindo o conteúdo (talvez 

redistribuindo-o em mais oficinas) ou aumentando as horas destinadas às oficinas. 

 

Conclusiones 
A realização do Projeto Integração: conhecendo a Unicentro, que faz parte do 

Programa Entredocentes, preocupado com a formação continuada de professores na 

Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO, caracterizou-se pela recuperação 

de iniciativas já feitas na Universidade, em outros tempos, mas agora a partir de um 

contexto dinâmico e complexo em que se situa a universidade. 

Em relação à dinâmica empreendida nas oficinas, houve uma interação muito positiva 

tanto entre os participantes e os ministrantes, quanto entre os participantes entre si, o 

que sinaliza a conquista de um dos objetivos do Projeto, que é o aceleramento da 

ambientação e da integração dos docentes em início da carreira na Universidade, o 

que passa necessariamente pela integração entre docentes recém-nomeados entre si e 

entre estes e os docentes mais antigos e ocupantes de cargos administrativos que 
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respondem pela implementação das políticas universitárias relativas ao planejamento, 

aos recursos humanos, à gestão financeira, ao ensino, à pesquisa e à extensão. 
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