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Resumo 
Este trabalho integra resultados de investigações realizadas por pesquisadoras do Grupo de 

Estudos em Pedagogia Universitária/UFSC junto ao Programa de Formação Continuada para 

Professores da Universidade Federal de Santa Catarina – PROFOR. Pesquisando a formação dos 

professores para o exercício da docência na universidade, estes estudos focalizaram diferentes 

intervenções do Programa e os significados atribuídos a estas ações por professores que delas 

participaram nos seguintes períodos: 1993 a 1999, 2002 a 2005 e 2010 a 2011. O Programa 

desenvolvido de 1993 a 1996 surgiu de necessidades diagnosticadas por processos de avaliação 

institucional com foco no ensino de graduação. Teve ações organizadas institucionalmente com 

vistas a propiciar melhoria na qualidade do ensino e das demais atividades relacionadas à docência. 

Fazia parte de uma política de gestão que previa sua continuidade. No Programa desenvolvido de 

2002 a 2005, os professores, que compulsoriamente o freqüentaram para cumprir uma exigência do 

estágio probatório,comentaram sua desarticulação em relação às demais tarefas universitárias. 

Relataram, porém, o quanto poderiam ser importantes em sua formação encontros e intercâmbio de 

experiências com os colegas ingressantes de outras áreas e o contato com os professores 

responsáveis pelos cursos ofertados. Segundo osparticipantes doPrograma mais recente, o 

PROFOR contribuiu pouco para o desenvolvimento de sua profissionalidade docente. Por uma 

série de limitações, imposições e dificuldades, não consideram este espaço um território 

legitimado de formação para a docência, jáque segue uma orientação tecnicista, que não prioriza as 

dimensões políticas e pedagógicas que envolvem a complexa atividade docente na educação 

superior.Como resultado, pode-se dizer quetais programas melhor cumprirão seus objetivos se 

inseridos num projeto institucional, cuja política e prática de gestão contemplem e, ao mesmo 

tempo, superem movimentos isolados e pouco orgânicos, criando um contexto que possa abrigar a 

cultura da formação pedagógica para os docentes da universidade.   
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Abstract 
This work integrates results of investigations carried out by researchers from the Grupo de 

EstudosemPedagogiaUniversitária/UFSC with the Program for Continuing Education for Teachers 

Federal University of Santa Catarina - PROFOR. Researching the training of teachers for the 

teaching profession at the university, these studies have focused on different interventions of the 

Program and the meanings attributed to these actions by the teachers who participated in the 

following periods : 1993-1996 , 2002-2005 and 2010-2011. The program developed from 1993 to 

1996 came from needs identified by institutional evaluation processes with a focus on 

undergraduate education. Shares had institutionally organized with a view to provide better quality 

education and other activities related to teaching. It was part of a management policy which 

provided continuity. Program developed in 2002-2005, teachers who attended the course as a 

compulsory requirement of probation, their disarticulation commented their disarticulation in 

relation to other university tasks. Reported, however, that they could be important in their training  

meetings and exchange experiences with colleagues from other areas entering and contacting 

professors responsible for the courses offered. According to the program's latest PROFOR 

contributed little to the development of their teaching profession . For a number of difficulties , do 

not consider this space a territory legitimized training for teachers, as follows a technicality that 

does not prioritize the political and pedagogical activity involving complex teaching in higher 

education . As a result, it can be said that such programs fulfill their purposes better housed in the 

institutional design whose managementpolicy and practice address and at the same time, overcome 

some organic and separate 

 

 

Introdução 
A formação de professores é um tema que vem recebendo bastante atenção nos últimos anos 

tanto nacional quanto internacionalmente, tendo em vista o atual cenário de mudanças sociais 

rápidas e profundas, que têm reflexos diretos na dinâmica das instituições de ensino e no trabalho 

docente. Isso traz novas questões e desafios para os cursos de formação e para os programas 

institucionais, principalmente no sentido de analisar o sentido das atividades realizadas e sua 

projeção social.  

Isaia (2003, 2006), Nóvoa (1995), Zabalza (2004) e Garcia (1999) compartilham da 

concepção de que a formação abrange um amplo processo que engloba a dimensão pessoal e 

profissional dos professores, entrelaçados pelo percurso pessoal (ciclo vital) e também pelo 

profissional (caminhos construídos ao longo da profissão).   É valioso o entendimento de que os 
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professores se formam a partir das relações que estabelecem com os outros que lhes são 

significativos, no decorrer da história sociocultural, geracional e pessoal. Neste contexto, ganha 

destaque a dimensão institucional e a universidade como espaço de formação do professor 

ingressante. 

Neste trabalho, analisamos diferentes intervenções do Programa de Formação Continuada 

para Professores da Universidade Federal de Santa Catarina – PROFOR, buscando identificar 

alternativas a serem levadas em consideração na construção de políticas institucionais de formação 

continuada de professores universitários. Foram compiladosresultados de estudos realizados por 

Bazzo (2007) e Novelli (2012), que estudaram tanto conteúdos de documentos do PROFOR, 

quanto osignificados atribuídos por professores às ações institucionais de formação desenvolvidas 

pela UFSC em um ou mais dos seguintes períodos: 1993 a 1999, 2002 a 2005 e 2007 a 2011, 

verificando em que medida ações institucionais desta natureza podem contribuir para a constituição 

da profissionalidade docente universitária. 

 

 

Os programas institucionais de formação de professores da UFSC em diferentes 

períodos 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

deu início aos Programas de Formação Pedagógica para os docentes da UFSC, conhecidos pela 

sigla PFPD, em março de 1993. Tais programas tiveram continuidade até a sua décima edição, em 

novembro de 1999, sofrendo modificações ao longo do tempo, em função de novas realidades e, 

principalmente, devido às diferentes compreensões da questão por parte dos dirigentes que se 

sucediam.Conforme o texto do Projeto de Avaliação Institucional da UFSC (UFSC, 1994:30): 

 
O Programa de Formação Pedagógica dos Docentes (PFPD) tem comoobjetivo 

sensibilizar a comunidade acadêmica para a necessidade de atualização, revisão, crescimento 
pedagógico e avaliação do processoensino/aprendizagem como um todo. É um evento 
semestral incorporada ao calendário acadêmico da UFSC, organizado a partir de consulta à 
comunidade universitária a respeito de seus interesses na questão e sobre que pessoas contatar, 
além do tipo de evento a ser programado. Durante dois dias, em que não se ministram aulas, os 
professores participam de palestras, simpósios, cursos, seminários e outras atividades que têm 
como objetivo propiciar uma reflexão que leve a um crescimento da formação pedagógica, 
superando as fragilidades detectadas na avaliação das atividades docentes. 
 

O relatório do 1º PFPD, apesar das críticas que sofreu e da autocrítica que a equipe teve que 

fazer em relação ao pouco envolvimento dos professores, considerou o empreendimento bem-

sucedido, uma vez que conseguiu atingir de alguma forma aproximadamente oitocentos docentes 

de um universo de mil e quinhentos, tendo entre os inscritos vários professores de outras IES do 

Estado de Santa Catarina, resultado de uma política de aproximação da UFSC com suas congêneres 
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estaduais. Na época em que foram realizados os PFPDs, a visão dominante de quem estava na 

administração das IFES era de apostar na valorização institucional de tais programas, mais do que 

na motivação autônoma dos professores frente às questões da docência. Acreditando que poderia 

criar uma cultura de avaliação e, ao mesmo tempo, um real interesse e engajamento por processos 

formativos, descuidaram os dirigentes de envolver os interessados como parte do processo desde 

sua concepção e planejamento. Houve, mesmo assim, na UFSC, mais nove edições dos PFPDs, 

cada uma tentando incorporar as lições e os sucessos da anterior, tendo a última e a mais 

descaracterizada acontecido em 1999, quando os programas foram desativados. 

No lugar do PFPD, e por força de legislação, três anos depois, foi criado na UFSC o 

PROFOR - Programa de Formação Continuada - voltado aos professores recém-contratados eque 

estariam cumprindo o estágio probatório. Na estrutura do curso, como anunciava o Informativo da 

Reitoria (3ª semana de outubro de 2002), “disciplinas de Didática, Metodologia de Ensino, Ética, 

Tecnologias, Educação ambiental e Saúde. [...] aulas sobreimpostação de voz e postura em sala de 

aula”. Era um curso obrigatório para os professores iniciantes, com sua organização, conteúdos e 

atividades desenvolvidos de forma absolutamente heteronômica, despertando fortes reações entre 

os 53 professores que naquele momento de veriam a ele se submeter.  

A análise dos documentos e dos relatórios dessas experiências bem como as entrevistas 

realizadas com alguns professores em estágio probatório permite compreender que, no Programa 

desenvolvido de 2002 a 2005, os professores perceberam uma desarticulação em relação às demais 

tarefas universitárias. Relataram, porém, o quanto poderiam ser importantes em sua formação 

encontros e intercâmbio de experiências com os colegas ingressantes de outras áreas e o contato 

com os professores responsáveis pelos cursos ofertados. Tantas foram as críticas e resistência ao 

que estava sendo proposto entre os professores recém-contratados que a Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação, responsável pela concepção e desenvolvimento do referido programa, foi obrigada a 

rever e modificar alguns de seus pressupostos e definições para que a empreitada tivesse sequencia.  

O Programa em desenvolvimento na UFSC desde 2007 vem apresentando poucos cursos de 

cunho didático-pedagógico, enfatizando, prioritariamente, técnicas de ensino, o que permitiu a 

Novelli (2012) concluir que contribuiu pouco para o desenvolvimento daprofissionalidade docente. 

Este conceito é compreendido a partir de Sacristán (1995: 65), que entende a profissionalidade 

docente como “[...] a afirmação do que é específico na ação docente. Isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores queconstituem a especificidade de 

ser professor” e nos chama a atenção  para o fato de não se tratar de um conceito fechado e 

estanque, e, por estar em permanente elaboração, deve “[...] ser analisado em função do momento 

histórico concreto e da realidade social que o conhecimento escolar pretende legitimar: em suma, 

tem que ser contextualizado”  (GimenoSacristán, 1995: 65).  
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Tendo entrevistado cinco professores que coordenaram o Programa de 2007 a 2011 para 

perceber a intensidade da institucionalização do referido programa na universidade, além de aplicar 

um questionário online direcionado aos professores ingressantes, Novelli (2012) colheu 

informações sobre o trabalho docente e sobre o PROFOR, para apreender os significados da 

experiência de formação que os professores ingressantes viveram. Nas análises, concluiu que, por 

uma série de limitações, imposições e dificuldades, não consideram este espaço um território 

legitimado de formação para a docência, já que segue uma orientação tecnicista, que não prioriza as 

dimensões políticas e pedagógicas que envolvem a complexa atividade docente na educação 

superior.  

 

 

Considerações Finais 
A formação dos professores para o exercício da docência em ações institucionais 

corresponde ao compromisso das universidades com a qualidade do ensino de nível superior. 

Acreditamos no potencial destes programas e na necessidade e sua constituição pela Pró-Reitoria 

de Ensino. Docentes que ingressam na universidade nem sempre priorizam seu desenvolvimento 

pedagógico para o ensino de graduação e com muita frequência voltam-se à pesquisa como 

principal atividade.No entanto, a partir das investigações realizadas junto ao PROFOR/UFSC, 

concluímos que programas de formação de professores para a educação superior melhor cumprirão 

seus objetivos se inseridos num projeto institucional cuja política e prática de gestão contemplem e, 

ao mesmo tempo, superem movimentos isolados e pouco orgânicos.  

A prática pedagógica nestes programas, em lugar de enfatizar técnicas de ensino, poderá 

envolver a discussão ampliada e cotidiana sobre o papel social e político do professor universitário. 

Os Programas de formação devem buscar conhecer as demandas dos docentes, tendo a participação 

destes em sua concepção e construção. Pode-se criar assim um contexto que abrigue a cultura da 

formação pedagógica para os docentes da universidade.  
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Resumo 
O processo de formação dos profissionais da área da saúde passou por inúmeras 

transformações nas ultimas décadas, acompanhando por iniciativas ministeriais e de programas de 

fomento criados para possibilitar a interação dos profissionais como os serviços do Sistema Único 

de Saúde- SUS, mudando os caminhos do ensino no Brasil. Esse estudo busca investigar as 

estratégias institucionais e as contribuições das assessorias pedagógicas no desenvolvimento 

profissional dos docentes envolvidos no Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde – Pró-Saúde, visando compreender as percepções dos trabalhadores 

envolvidos no cotidiano das práticas, acerca dos lugares ocupados pelos diferentes profissionais 

nessa proposta. Fundamentou-se na abordagem qualitativa, utilizando, como técnica, entrevista 


