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V. Fóruns Temáticos 

Última alteração: 15.06.2012 

 

PROGRAMA PROVISÓRIO (o programa poderá sofrer alterações) 
 

   
  

Tema 2 + Tema 8 

  

 ID Titulo Autores Sala 

  
Bloco A - Dia 25 Junho : 09.00_10.30 Coordenador/a: Carlos Marcelo e Pedro Moreira 245 

63 
Jogos eletrônicos na educação: o game 
fly on mars como objeto interdisciplinar 
de aprendizagem 

Alves, Alessandra Conceição Monteiro;  
Oliveira, Fernando Lucas de;  
Schneider, Henrique Nou  

245 

402 
A plataforma bim e a aprendizagem nos 
cursos superiores da diacon-cnat do ifrn 

Gilda Lúcia Bakker Batista de Menezes 
Ribeiro, Sandra Albino 

245 

    
    

  
  Coordenador/a: Maria Isabel Cunha e Ariana Cosme  245 

25 

Concepções de pedagogia universitária: 
uma análise do ensino ministrado nos 
cursos de administração de empresa, 

ciências contábeis e direito no Brasil 

Baraúna, Silvana Malusá ;Santos, Amanda Fernandes; 
Souza, Ana Cecilia Jorge   

245 

587 
Práticas educativas na articulação entre 
ensino e serviços da saúde na região 

norte do Brasil 

Tarcia, Rita Maria Lino; Ruiz-Moreno, Lidia;  
Casanova, Isis; Batista, Sylvia Helena; Batista, Nildo 

Alves  

245 

        

 

 Tema 6 + Tema 7 
  

        

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 

Coordenador/a: Amparo Fernandéz e Fátima 
Pereira 

245 

67 

Concepções de pedagogia universitária: 
uma análise do ensino ministrado nos 

cursos de pós-graduação, mestrado e 
doutorado, Brasil e Portugal 

Baraúna, Silvana Malusá; Osório, Antonio José; Rios, 

Gilma Maria ; Silva, Marlucilena Pinheiro da   
245 

216 
Pedagogia, educação especial e educação 

inclusiva na unesp: história e trajetória 

Fonseca-Janes, Cristiane Regina Xavier; Júnior, 

Celestino Alves da Silva; Oliveira, Anna Augusta 
Sampaio de     

245 

1112 

Formação docente e políticas públicas no 

ensino superior. Um quadro atual da 
formação do professorado e da docência 
de português na Espanha 

Santos, João Bernardo 245 

    
    

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 Coordenador/a: Carlos Moyá e Pedro Teixeira 245 

695 
Desafios e possibilidades na formação de 
professores: o estágio curricular e a 

didática 

Girotto, Cyntia Graziella Guizelim Simões; 
Freitas, Elisa Silva;  

Castro, Rosane Michelli de; 
Souza, Renata Junqueira de  

245 



  VII CIDU 

Resumos   |  Foruns Temáticos 

2 

1114 

Os cursos noturnos das universidades 

estaduais paulistas e a sua contribuição 
para democratização do ensino superior 
no período de 2000-2010 

Santos, João Bernardo 245 

 

 

2. Aprendizagens em cenários virtuais 

 

2.1. 

Autor/a (es/as):  

Alves, Alessandra Conceição Monteiro  [Universidade Federal de Sergipe] 

Oliveira, Fernando Lucas de  [Universidade Federal de Sergipe] 

Schneider, Henrique Nou [Universidade Federal de Sergipe] 

Título: Jogos eletrônicos na educação: o game Fly on Mars como objeto interdisciplinar de 

aprendizagem 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar o game Fly on Mars como elemento estratégico 

colaborativo no processo ensino aprendizagem, além de demonstrar que está proposta educativa pode 

contribuir para o desenvolvido lógico e cognitivo do aprendiz, que em consonância aos preceitos 

estabelecidos na “pedagogia de projetos”, trás em sua concepção que a parceria na utilização de jogos 

eletrônicos, conduz o aprendiz a uma aprendizagem lúdica e colaborativa. Destacamos ainda os 

resultados obtidos através do jogo enfatizando a evolução do aprendizado e o seu papel como 

elemento difusor e facilitador do conhecimento interdisciplinar no processo educativo. 

 

ID/ Referência: 63 

 

2.2. 

Autor/a (es/as):  

Menezes, Gilda Lúcia Bakker Batista de  [IFRN – CNAT] 

Ribeiro, Sandra Albino [IFRN – CNAT] 

Título: A plataforma BIM e a aprendizagem nos cursos superiores da DIACON-CNAT do IFRN 

Resumo: 

Problemática: 

Em estudo recente, publicado no ano de 2011, com levantamento de matrizes curriculares de cursos 

de Arquitetura distribuídos em todas as regiões do Brasil, e posteriores estudos de caso realizados em 

cursos superiores de Arquitetura das Universidades Federais da Bahia e de Pernambuco, além de 
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curso superior tecnológico e curso técnico de nível médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco, a pesquisadora Rejane de Moraes Rego, verificou que os alunos 

demonstram conhecimento das normas de representação gráfica e em contrapartida, apresentam 

consideráveis déficits quanto ao raciocínio espacial e quanto à capacidade criativa. 

Somando-se a essa problemática, dois novos pontos importantes ainda surgiram no contexto atual 

brasileiro: o aquecimento do setor da construção civil com a decorrente escassez de profissionais 

capacitados e a mais recente mudança, reformulando todo o processo, com o início da utilização da 

plataforma BIM (Building Information Modeling). 

Enquadramento Conceitual e Teórico: 

Building Information Modeling, BIM, ou Modelagem da Informação da Construção tem sido 

apresentada como uma nova filosofia de trabalho que integra profissionais de AEC (Arquitetura, 

Engenharia e Construção) através de programas computacionais que trabalham em conjunto na 

elaboração de uma edificação virtual, onde, além de informações topológicas, com a modelagem 

tridimensional, trabalha-se com objetos paramétricos e alimenta-se um banco de dados que armazena 

informações que vão desde as dimensões das estruturas, aos seus materiais constitutivos, 

possibilitando uma quantificação automática, para geração de orçamentos (ANDIA, 2011). O 

arquiteto, o engenheiro responsável pelo cálculo estrutural, o engenheiro responsável pelos projetos 

de instalações elétricas e hidráulicas e o engenheiro orçamentista podem, assim, trabalhar 

conjuntamente em tempo real, através de uma rede, ou não, sempre trocando informações no formato 

IFC (Industry Fundation Classes) e evitando o retrabalho e as possíveis colisões (GEROLLA, 2011). 

Quando tratando da modelagem tridimensional com alimentação do banco de dados com tipos de 

materiais e intercomunicação entre projetos, diz-se estar trabalhando em um 3D-BIM. Ao se informar 

um quarto parâmetro, o tempo, pode-se ter uma simulação das fases da construção em um 4D-BIM. 

Analisando-se as fases construtivas aliadas ao parâmetro custo, com elaboração automática de 

cronogramas de custo, tem-se o 5D-BIM. Alimentando-se o banco de dados com informações acerca 

do desgaste dos materiais, obtém-se a simulação do ciclo de vida da edificação, ou 6D-BIM. Mais 

recentemente, iniciou-se a discussão em torno do KanBIM (TAMAKI, 2011), o qual prevê o controle 

de módulos de trabalho no canteiro de obras. Quando bem adotada, a plataforma BIM favorece a 

redução de custo e tempo de construção e projeto; reduz também o custo por uso de energia, 

permitindo projeto e construção sustentáveis; melhora a performance da edificação; além de permitir 

o aumento da complexidade de projeto (EASTMAN et al). 

Nesta última década, o BIM tem ganhado cada vez mais atenção nas terras brasileiras, principalmente 

nos escritórios de arquitetura. Apesar do alto custo de implantação, a adoção dessa plataforma prevê 

a médio e longo prazo o retorno do investimento. Semelhantemente ao que ocorreu nos Estados 

Unidos e Europa, a falta de bibliotecas nacionais e de uma cultura de trabalho em equipe são as 

maiores dificuldades existentes na atual fase da experiência brasileira. Finalmente, analisando a 
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implantação do BIM na comunidade acadêmica brasileira, deve-se considerar inicialmente que o 

Brasil apresentou um relativo atraso no que se refere à implantação da plataforma BIM, uma vez que 

começou tardiamente o próprio uso do CAD. A arquiteta Gabriela Celani, professora livre-docente e 

coordenadora do Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção, da 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, lembra que esse atraso se deu 

desde a década de 1970, quando os países desenvolvidos começaram a implantar a cultura do CAD, a 

qual, salvo raras exceções, só teve início no Brasil nos anos de 1990, tanto no que se refere à prática 

da arquitetura, quanto ao seu ensino, devido à portaria 1770 do MEC, de 1994, que fixou as diretrizes 

curriculares e o conteúdo mínimo do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo (GEROLLA, 

2011). Nesse aspecto, Rego (2011) esclareceu sobre a referida portaria, que dentre outras 

providências, incluiu-se obrigatoriamente a disciplina ‘Informática Aplicada à Arquitetura e 

Urbanismo’ e houve situações em que, inicialmente, o aprendizado foi voltado a programas como 

editores de texto, planilhas eletrônicas, sem qualquer inclusão de ferramentas CAD. 

Portanto, pode-se perceber que para a inserção do conhecimento sobre plataforma BIM no meio 

acadêmico brasileiro, será necessário muito mais uma mudança cultural do que propriamente a 

aquisição de softwares. Essa mudança, segundo Gabriela Celani, já começou a ser implementada, em 

alguns cursos de arquitetura, como o da Unicamp. “Isso exige, antes, uma mudança radical no ensino 

do desenho e do projeto, com a inclusão de linguagens de programação de alto nível (scripts), ou 

mesmo de software de modelagem paramétrica, sistemas de colaboração remota e equipamentos de 

fabricação digital - na busca de uma compreensão mais profunda dos conceitos que estão por trás do 

BIM” (GEROLLA, 2011). 

Outro curso onde o sistema BIM foi implantado como disciplina obrigatória, foi o de Arquitetura e 

Urbanismo, na Universidade São Judas, em São Paulo, no ano de 2004. Passados onze anos, o 

arquiteto Luiz Augusto Contier, coordenador de Engenharia Civil e de Arquitetura, na referida 

universidade, observa hoje que, tendo em vista a maior empregabilidade de seus alunos, outras 

instituições estão agora seguindo o mesmo exemplo (GEROLLA, 2011). Assim, um curso que então 

merece ser citado é o de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, que já está utilizado há dois anos o 

software BIM, Revit Architecture, como ferramenta de apoio às disciplinas de expressão gráfica. 

Contudo, pode-se dizer que as escolas de engenharia e arquitetura ainda não acordaram para o ensino 

do BIM no Brasil, tendo em vista que ainda estudam a inclusão do mesmo na grade curricular e, com 

isso, perpetuam o atraso nacional em relação aos países mais desenvolvidos. 

Nesse contexto, e de acordo com a lei nº 11.892, a qual instituiu, no âmbito do Sistema Federal de 

Ensino do Brasil, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao 

Ministério da Educação, os Institutos Federais têm por finalidades e características, entre outras: 

desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais; além de realizar e 
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estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

Por outro lado, de acordo com o Plano de Curso do Curso Superior de Tecnologia em construção de 

edifícios da DIACON do CNAT-IFRN, o aluno possuirá uma formação abrangente, que englobe os 

aspectos de construção e de planejamento e gerenciamento da produção (IFRN, 2006). 

Portanto, sendo a plataforma BIM uma inovação tecnológica que surge como um novo paradigma no 

mundo do trabalho da área da construção civil, seja no canteiro de obras ou nos escritórios de projeto, 

os Institutos Federais necessitam acompanhar esse desenvolvimento, no tocante aos seus cursos 

técnicos, tecnológicos e superiores correlatos. 

Metodologia: 

Buscando investigar a problemática citada, iniciou-se uma pesquisa exploratória e adotou-se uma 

metodologia de análise, utilizando inicialmente, procedimentos quantitativos, com os seguintes 

instrumentos de coleta de dados: questionários, testes e entrevistas. Na sequência, procedimentos 

qualitativos, com atividades de prática experimental estão sendo utilizados, visando alcançar as 

competências necessárias. 

Para investigar o caminho mais efetivo para formar um estudante de curso superior, seja o engenheiro 

civil (uma vez que esse curso está sendo criado) ou o tecnólogo em construção de edifícios, diante 

das mudanças no mercado de trabalho com a implantação da plataforma BIM, foram elencadas a 

seguintes metas: 

- Coletar dados sobre matrizes curriculares dos referidos cursos no Brasil; 

- Através de estudo de caso, comparar as matrizes curriculares obtidas com a matriz utilizada no 

IFRN, para validação; 

- Coletar dados sobre o número e a formação profissional de profissionais cadastrados no CREA-RN, 

SINTRACON-RN, comparando com informações fornecidas pelo SINDUSCON-RN (empresarial), 

contextualizando a pesquisa; 

- Entrevistar representantes de Empresas Construtoras, escritórios de Engenharia e de Arquitetura 

sobre as perspectivas da implantação da plataforma BIM; 

- Elaborar e implantar projeto piloto com utilização do BIM no Núcleo de Extensão e Prática 

Profissional (NEPP) da Diretoria Acadêmica de Construção Civil, Campus Natal Central – IFRN; 

- Propor e experimentar metodologias de ensino visando o desenvolvimento do raciocínio espacial 

em sala de aula, visando inclusive integração entre disciplinas, além de aplicar avaliação diagnóstica 

para identificar os resultados obtidos; 

- Realizar novos projetos de pesquisa envolvendo alunos da DIACON, nos temas BIM; 

- Divulgar na comunidade acadêmica tópicos sobre a plataforma BIM, através de resultados de 

pesquisa publicados em periódicos, participação em eventos da área, realização de palestras, mesas-

redondas, mini-cursos e cursos de capacitação para professores e alunos. 
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Resultados Principais e/ou Conclusões: 

Ainda estamos em fase de implantação da plataforma BIM no IFRN. Entretanto, através das 

iniciativas realizadas até o presente momento, já temos alguns resultado a apresentar. Primeiramente, 

atendendo às expectativas dos professores envolvidos no processo, o Instituto adquiriu licenças de 

softwares BIM para equipar os nossos laboratórios, além de ter adquirido novos computadores, com 

configuração mais robusta, num total de 02 novos laboratórios de informática. Em segundo lugar, 

através de eventos como a Expotec 2010 e 2011, CONGIC 2011 e CONNEPI 2011, essas novas 

tecnologias estão sendo divulgadas. Um exemplo é o mini-curso de Revit Architecture, que teve 

todas as vagas preenchidas quando da abertura das inscrições. Neste evento também foi inserida 

palestra sobre Plataforma BIM e mesa-redonda sobre a Inserção do Tecnólogo em Construção de 

Edifícios no mercado de trabalho. Para o curso superior de Engenharia Civil, que está sendo 

formatado, com previsão de implantação em 2014, está sendo inserida a proposta de disciplinas BIM 

na matriz curricular, dando novas e modernas competências aos engenheiros a serem formados por 

esta Instituição de Ensino. Uma importante parceria poderá a ser efetivada com a Petrobras, 

oferecendo bolsas de pesquisa nessa área para nossos alunos através do PFRH. 

Dessa forma, conclui-se que a DIACON do CNAT do IFRN está rumando em uma direção que visa 

contribuir com a aprendizagem de seus alunos no ambiente virtual da plataforma BIM, preparando-os 

para as novas perspectivas que estão surgindo no mundo do trabalho. 

Relevância e Pertinência do Trabalho para a área de pesquisa: 

Diante do exposto, percebe-se que se apenas o segmento dos escritórios de arquitetura aderirem à 

plataforma BIM, os softwares trabalharão apenas como modeladores tridimensionais. Assim, é de 

suma importância que os engenheiros civis, gestores de obras e outros profissionais envolvidos se 

capacitem e se integrem à equipe BIM de trabalho. 

Pesquisando sobre BIM, o IFRN está assumindo uma atitude de vanguarda, que poderá proporcionar 

a seu tempo, benefícios inestimáveis aos seus alunos, as empresas de AEC e à própria sociedade na 

região onde a instituição está inserida. 
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TAMAKI, L. BIM 2.0. Téchne, Ed. Pini, São Paulo, Brasil, v. 174, p. 22-28, set. 2011. 

Palavras-chave: Aprendizagem; BIM; Prática Profissional; Construção Civil. 

ID/ Referência: 402 

 

 

6. A formação de professores para/do Ensino Superior 

6.1. 

Autor/a (es/as):  

Osório, Antonio José  [UMinho - Universidade do Minho] 

Santos, Amanda Fernandes [UMinho - Universidade do Minho] 

Baraúna, Silvana Malusá[UFU - Universidade Federal de Uberlândia] 

Santos, Gabriela Pereira [UFU - Universidade Federal de Uberlândia] 

Jiló, Karla Vanessa da Silva [UFU - Universidade Federal de Uberlândia] 

Júnior, Roberto Bernardino[UFU - Universidade Federal de Uberlândia] 

Calixto, Aldeci Cacique [UFU - Universidade Federal de Uberlândia] 

Nunes, Sérgio Inácio [UFU - Universidade Federal de Uberlândia] 

Miranda, Gilberto José [UFU - Univesidade Federal de Uberlândia] 

Rios, Gilma Maria [UNIPAC - Universidade Presidente Antonio Carlos] 

Rosalem, Marilena Aparecida de Sousa [UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo] 

Silva, Marlucilena Pinheiro da [UNIFAP - Universidade Federal do Amapá] 

Branco, José dos Santos  [FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz] 

Baraúna, Karla Maria Pereira [Faculdades SEAMA] 

Vignoto, Marcia Elaine Catarin [FEA – Fundação Educacional de Araçatuba] 

Título: Concepções de pedagogia universitária: uma análise do ensino ministrado nos cursos de pós-

graduação, mestrado e doutorado, Brasil e Portugal 

Resumo: 

Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), sob o 

Processo Nº SHA-APQ-01785-10, esta investigação representa o esforço de um conjunto de 

pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa Desenvolvimento profissional e docência 

universitária: saberes e práticas educativa, da Faculdade e do Programa de Mestrado e Doutorado 
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em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU/Brasil). Tem como propósitos identificar 

e analisar as concepções de pedagogia universitária, presentes nas práticas dos docentes e nos 

documentos de regulação dos Programas de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (PPGMD), nas 

áreas das Engenharias, Direito e Ciências da Saúde. Para tanto, apoia-se nos trabalhos de Severino 

(2009), Masetto (2003), Malusá (2003, 2005, 2006), Pimenta e Anastasiou (2002), Veiga e Catanho 

(2000), Leite (1999), Cunha (1998), Shulman (2005); Tardif (1991), entre outros. Com a utilização 

de pesquisa bibliográfica e de campo, foram eleitas três Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 

duas no Brasil (UFU e UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais) e uma em Portugal (UMinho 

– Universidade do Minho). Como sujeitos participantes, têm-se os docentes atuantes dos cursos em 

estudo. E, embora se trate de uma pesquisa, cuja parte empírica esteja se iniciando, até o presente 

momento, registra-se, como resultados principais, a participação de 13 professores respondentes: 12 

(92%) do sexo masculino e uma (8%) do sexo feminino. No tocante à titulação, três docentes (23%) 

possuem pós-doutorado, nove professores têm o título de doutor e um possui, como maior titulação, o 

mestrado. Foram estudadas quatro categorias. Na primeira, Concepções do processo de ensino-

aprendizagem, 85% dos respondentes atribuem importância à variedade de ações verbais e de 

memorização de conteúdos. Se o entendimento desses professores tiver sido com relação às 

variedades de técnicas de ensino, eles estariam de acordo com as recomendações da literatura. 

Todavia, se esse entendimento estiver baseado na quantidade de conteúdos, verificar-se-á o 

predomínio da abordagem tradicional de ensino. Na segunda categoria, Formação profissional, 11 

professores (84%) entendem que é importante ter qualificação para atuar na docência universitária 

com formação específica. Também consideram que é necessária a capacitação por meio de titulação. 

Já na terceira categoria, Saberes docentes, eles são bastante valorizados pelo grupo de professores 

investigados, inclusive o detalhe de como saber apresentar o conhecimento de forma didática. Todos 

os saberes obtiveram percentuais de aceitação acima de 69%. Por fim, na quarta categoria, Relações 

interpessoais, o menor percentual apurado foi de 92%, o que sugere que, pelo menos em nível do 

discurso, os professores têm entendimento sobre as relações com os alunos em sala de aula consoante 

às recomendações da literatura. O trabalho almeja enriquecer a pesquisa na área da Educação 

superior, formação e prática docente, a partir de um trabalho interinstitucional, envolvendo 

professores pesquisadores de diferentes instituições. Acredita-se que a Pedagogia Universitária pode 

ser reconhecida como um campo interdisciplinar, compreendendo “o estudo do docente como um 

intelectual público, do conhecimento social como articulador do científico e do cotidiano” (LEITE, 

2003, p.196). 

 

ID/ Referência: 67 
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6.2. 

Autor/a (es/as):  

Fonseca-Janes, Cristiane Regina Xavier [Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”– 

UNESP] 

Júnior, Celestino Alves da Silva [Departamento de Adminstração e Supervisão Escolar da Faculdade 

de Filosofia e Ciências – UNESP, Campus de Marília. Pesquisador do CEPAE – Centro de Estudos e 

Pesquisa em Administração da Edcação] 

Oliveira, Anna Augusta Sampaio de [Departamento de Educação Especial e ao Programa de Pós-

graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP, Campus de Marília] 

Título: Pedagogia, educação especial e educação inclusiva na UNESP: história e trajetória 

Resumo: 

O curso de Pedagogia no Brasil é considerado o locus de formação dos profissionais que atuarão na 

docência da Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como, na gestão de 

sistemas educacionais. Entretanto, essa definição de atuação dos pedagogos não se constituiu de 

maneira harmoniosa. Embates políticos e epistemológicos ocorreram para que chegássemos a essa 

quase consensual definição do seu campo de atuação. 

O entendimento do processo de constituição, tanto do curso de Pedagogia quanto o da criação dos 

cursos de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP é 

compreensível a partir de suas dinâmicas internas. Assim, a partir de análise da literatura sobre o curso 

de Pedagogia no Brasil, de documentos e literaturas sobre a criação dos cursos de Pedagogia da 

UNESP, dos projetos políticos pedagógicos e das matrizes curriculares dos seis cursos, organizamos 

este trabalho. 

O curso é constituído por três grupos. O primeiro grupo é formado pelos cursos de Pedagogia que se 

constituíram com a criação dos Institutos Isolados de Ensino Superior que não sofreram interrupções 

em suas trajetórias institucionais, como é o caso da Faculdade de Ciências e Letras, Campus de 

Araraquara e da Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. O segundo grupo é formado 

por cursos que se constituíram com a criação dos Institutos Isolados de Ensino Superior que tiveram 

interrupções em suas trajetórias institucionais com a criação da Universidade Estadual Paulista e foram 

reabertos ao longo de seus 36 anos, como é o caso da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de 

Presidente Prudente, do Instituto de Biociências, Campus de Rio Claro e do Instituto de Biociências, 

Letras e Ciências Exatas, Campus de São José do Rio Preto. O terceiro grupo é formado de um único 

elemento, até o momento, cujo curso foi constituído em uma universidade consolidada e respeitada 

academicamente, como é o caso do curso de pedagogia da Faculdade de Ciências, Campus de Bauru. 

Na trajetória histórica percebemos que o primeiro grupo, fundamentados nos Centros de Excelência em 

Educação, criaram as habilitações em Educação Especial. Na Faculdade de Filosofia e Ciências no 

Campus de Marília, em 1977, o curso de Pedagogia ofereceu a habilitação em Educação Especial, nas 
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quatro áreas da Deficiência Auditiva, da Deficiência Intelectual, da Deficiência Física e da Deficiência 

Visual. Na Faculdade de Ciências e Letras no Campus de Araraquara, em 1986, o curso de Pedagogia 

ofereceu a habilitação em Deficiência Intelectual. Esta formação se manteve até 2006, no entanto, com 

a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia essas habilitações se 

extinguem. 

Mesmo com a extinção das habilitações, o curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências 

manteve na sua matriz curricular, na formação básica de seus estudantes, disciplinas que contemplam a 

temática da Educação Especial. Dentre os cursos de Pedagogia da UNESP, esse foi o único a manter 

um de seus aprofundamentos voltados para a Educação Especial devido à participação ativa dos 

docentes do Departamento de Educação Especial no processo de reestruturação da nova matriz 

curricular desta unidade universitária. Essa atuação dos docentes e dos pesquisadores demonstra a 

importância da área de atuação na busca de uma educação na perspectiva inclusiva. 

 

ID/ Referência: 216 

 

 

6.3. 

Autor/a (es/as):  

Santos, João Bernardo [Universitat de València] 

Título: Formação docente e políticas públicas no ensino superior. Um quadro atual da formação do 

professorado e da docência de Português na Espanha 

Resumo: 

A partir da pesquisa documental e análise bibliográfica, o presente trabalho tem como objetivo fazer 

uma descrição sucinta da situação atual da formação do professorado e da docência de língua 

portuguesa e da cultura dos povos lusófonos, fazendo referência ao ensino da cultura brasileira em 

algumas universidades espanholas, entre elas as de Barcelona, Extremadura, Galicia, Madrid, 

Salamanca e Valencia, com ênfase especial nesta última, além das iniciativas governamentais levadas a 

cabo, tais como a relevante contribuição de instituições públicas como o Instituto Camões ou o Centro 

de Estudos Brasileiros da Universidad de Salamanca. Deste modo, dado que vivemos uma crise 

econômica e social – que, como bem se sabe e assim vaticinam os especialistas, vai ser muito dura 

(dura e duradoura) –, convém refletir sobre a situação do ensino de língua e literatura dos povos 

lusófonos e do professorado na Espanha e preparar-se para o futuro, já que, sob o ponto de vista 

econômico, esta crise se concreta no trabalho (ou melhor dito, em sua perda). Contudo, se este quadro 

crítico também marca, por um lado, um período de mudanças e transformação que arrojaria muitos 

profissionais a um mercado que parece não estar disposto a aceitar a falta de ´´preparação técnica´´ 

para o exercício de uma profissão que requer muita disciplina e responsabilidade; por outro lado, já 
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não basta ter vocação, nem sequer basta ´´ser professor´ ,́ mas também se faz necessário, entre outras 

coisas, formar-se continuamente, além de ´´estar´´ refletindo e questionando-se sempre sobre os 

resultados da atuação docente. O que põe em jogo estas duas dimensões que às vezes podem ser tão 

complicadas de traduzir em alguns idiomas: o ser e o estar. Assim, uma coisa seria ser professor e 

poder exercer a docência, e outra, muito diferente, seria poder manter-se ativo em um novo mercado. 

Somam-se a este quadro as reformas no sistema educativo, e especialmente aquelas decorrentes da 

aplicação do plano Bolonha no currículo de língua e literatura estrangeiras, e a aplicação das novas 

TICs, exigindo dos professores mais flexibilidade e capacidade de adaptação a novos padrões de 

ensino universitário. 

Palavras-chave: Formação do Professorado, Português como Língua Estrangeira no Ensino 

Universitário Espanhol, Cultura Brasileira, Reformas do Sistema Educativo Universitário. 

ID/ Referência: 1112 

 

 

 

7. A democratização no Ensino Superior 

 

7.1. 

Autor/a (es/as):  

Santos, João Bernardo [Universitat de València] 

Título: Os cursos noturnos das Universidades Estaduais Paulistas e a sua contribuição para 

democratização do ensino superior no período de 2000-2010 

Resumo: 

Mais além da vontade política que subjaz na luta pelos direitos do trabalhador, cabe destacar o 

empenho democrático na criação de projetos e desenvolvimento de políticas educativas cujo eixo 

central é a garantia do acesso à educação em condições de igualdade, como direito intrínseco à própria 

cidadania. Independentemente da manipulação, ou inclusive omissão, nos discursos políticos imbuídos 

de ideologias rara vez desinteressadas, ou ainda que adulterada na origem, razão ou trajetória, o que 

importa é trazer à luz o significado humanitário de uma educação de qualidade acessível a todos. Deste 

modo, a presente comunicação tem como objetivo estudar a contribuição dos cursos universitários 

noturnos das universidades públicas estaduais para a democratização do ensino superior, centrando-se 

concretamente nas universidades estaduais com campus na capital do Estado de São Paulo. 

Baseando-se em uma metodologia pautada na pesquisa documental e uma breve retrospectiva do 

respectivo marco histórico e normativo, apresenta-se uma leitura cuja ênfase recai no impacto de 

algumas iniciativas realizadas no período compreendido entre o ano 2000 a 2010, assim como uma 
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interpretação objetiva de dados estatísticos deste período relativos ao número de vagas e à evasão, do 

mesmo modo que ao perfil do alunado de graduação e às condições de acesso do trabalhador ao ensino 

superior. 

Palavras-chave: Política Educativa, Universidades Públicas Estaduais, Democratização Do Ensino, 

Curso Noturno. 

ID/ Referência: 1114 

 

7.2. 

Autor/a (es/as):  

Souza, Renata Junqueira de [Universidade Estadual Paulista] 

Girotto, Cyntia Graziella Guizelim Simões [Universidade Estadual Paulista] 

Castro, Rosane Michelli de [Universidade Estadual Paulista] 

Freitas, Elisa Silva [Universidade do Minho] 

Título: Desafios e possibilidades na formação de professores: o estágio curricular e a didática 

Resumo: 

Discutimos as disciplinas “Estágio Curricular” e “Didática” oferecidas na Pedagogia. O objetivo é 

ressaltar a importância da articulação entre a teoria e a prática na formação de professores, para que o 

ensino na universidade não seja descontextualizado. Abordamos aspectos do Estágio Curricular como 

elo mediador de aprendizagem, de articulação do currículo e de práticas, um canal produtivo entre a 

universidade e a educação básica. Apresentamos aspectos da estrutura do trabalho desenvolvido com 

os estudantes de Pedagogia no Estágio Curricular e de uma Didática voltada para a formação de 

professores, centrada em suas narrativas sobre suas vivências e experiências docentes. Reiteramos os 

desafios e as possibilidades de uma ação docente no Ensino Superior, em cursos de formação de 

professores, que considere alguns dos dados: (1) a socialização das experiências vivenciadas no 

estágio. Conferindo ao aluno o protagonismo da aula e o exercício do trabalho coletivo, do respeito, da 

escuta, da análise, e, da ética para o professor com o qual é realizado o estágio na escola-campo; (2) a 

fundamentação teórica, para a realização das atividades de estágio, sobretudo pelo papel que a teoria 

exerce na formação profissional, oferecendo análises para compreender a realidade educacional que se 

mostra cada vez mais complexa e, contribuindo para que a relação teoria-prática se constitua como um 

processo de práxis; (3) sobre à Didática, observamos que as questões vivenciadas pelos docentes e 

retomadas nas narrativas evidenciam outras possibilidades de reflexão e ação sobre a formação dos 

professores e sobre prática docente; (4) por fim, afirmamos o caráter de provisoriedade que tem 

norteado toda a nossa prática de professoras formadoras de outros professores, pois acreditamos no 

processo de incompletude do ser, estar e se fazer docente, pois que o homem é um ser inacabado e suas 

atitudes e obras também o são. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Estágio Curricular; Didática. 
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ID/ Referência: 695 

 

 

8. Modos de trabalho pedagógico no Ensino Superior 

 

8.1. 

Autor/a (es/as):  

Santos, Amanda Fernandes [UMinho - Universidade do Minho] 

Baraúna, Silvana Malusá [UFU - Universidade Federal de Uberlândia ] 

Miranda, Gilberto José [UFU - Universidade Federal de Uberlândia ] 

Oliveira, Guilherme Saramago de [UFU - Universidade Federal de Uberlândia ] 

Simões, Helena Guimarães Queiroz  [UNIFAP - Universidade Federal do Amapá] 

Bianchini, Jociene Carla [UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais] 

Vignoto, Márcia Elaine Catarin [FATEB - Faculdade de Ciências e Tecnologia de Biriguí] 

Souza, Ana Cecilia Jorge  [FUCAMP - Fundação Carmelitana Mario Palmério] 

Pereira, Tatiana Barbosa [ESAMC - Escola Superior de Administração e Marketing] 

Rocha, Patrícia Cardoso [FCJP - Faculdade Cidade de João Pinheiro] 

Título: Concepções de pedagogia universitária: uma análise do ensino ministrado nos cursos de 

administração de empresa, Ciências Contábeis e Direito no Brasil 

Resumo: 

Existem poucos estudos que possam responder às indagações: Onde e como o professor universitário 

aprende a ser professor associando ensino, pesquisa e extensão? O que significa ensinar e aprender 

para os professores do Ensino Superior? Quais as concepções de Pedagogia Universitária existentes? 

Esta investigação, com o apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, sob processo de nº 473.541/2010-6, representa o esforço de um grupo de pesquisadores 

da Faculdade e do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da UFU/MG, vinculado ao Grupo 

de Pesquisa, Desenvolvimento Profissional e Docência Universitária: saberes e práticas educativas. 

Tem como propósitos, identificar e analisar as concepções de pedagogia universitária, presentes nas 

práticas dos docentes e nos documentos de regulação dos cursos de Graduação, nas áreas de 

Administração de Empresa, Ciências Contábeis e Direito. Para tanto, apóia-se nas elaborações de 

Castanho (2007), Morosini (2006,2001), Cunha (2001), Masetto (1998), Ianni (1992). Com a utilização 

de pesquisas bibliográficas e de campo, foram eleitas seis IES - Instituições de Ensino Superior, todas 

do Estado de Minas Gerais, região Centro-Oeste do Brasil: 1 - ESAMC – Escola Superior de 

Administração e Marketing (Campus Uberlândia); 2 - FCJP – Faculdade Cidade de João Pinheiro 

(João Pinheiro); 3 - FUCAMP – Fundação Carmelitana Mario Palmério (Monte Carmelo); 4 – UEMG 
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– Universidade do Estado de Minas Gerais (Campus Frutal); 5 - UFU – Universidade Federal de 

Uberlândia (Campus Uberlândia); 6 - UNIPAC – Universidade Presidente Antônio Carlos (Campus 

Araguari); tendo como sujeitos, os docentes atuantes nos cursos em estudo. Como resultados 

principais, obtiveram-se, até o presente momento: Caracterização dos sujeitos pesquisados: registrou-

se um total de 103 professores respondentes à pesquisa, 39 (38%) professores do curso de 

Administração de Empresas, 15 (15%) do curso de Ciências Contábeis e 49 (48%) do curso de Direito, 

sendo 68 professores (66%) do sexo masculino e 35 (34%) do sexo feminino. No tocante à titulação, a 

instituição pública apresenta maiores níveis de titulação, seguindo a tendência nacional, conforme 

demonstra o Censo Nacional da Educação Superior. Quanto às categorias estudadas: Concepções do 

Processo de Ensino-Aprendizagem - foi constatado que aproximadamente 1/3 (30%) dos docentes 

investigados, consideram que o professor deva ser o centro do processo de ensino-aprendizado. 

Prevalece uma Abordagem Tradicional de Ensino, a qual se preocupa com a quantidade de 

informações trabalhadas em sala de aula; Formação Profissional - os docentes, ao serem questionados 

sobre ter preocupação com o aperfeiçoamento pedagógico e a formação continuada, 98% dos docentes 

apontaram à questão como “importante” ou “muito importante”, ou seja, parece estar ganhando espaço 

à preocupação com a formação pedagógica; Saberes Docentes - a maioria absoluta dos professores 

pesquisados entende que os saberes elencados são “importantes” ou “muito importantes” no processo 

de ensino e aprendizado. Essas duas categorias juntas obtiveram médias acima de 90% para a maioria 

dos saberes investigado. 

 

ID/ Referência: 25 

 

8.2. 

Autor/a (es/as):  

Tarcia, Rita Maria Lino [Universidade Federal de São Paulo] 

Ruiz-Moreno, Lidia [Universidade Federal de São Paulo] 

Casanova, Isis [Universidade Federal de São Paulo] 

Batista, Sylvia Helena [Universidade Federal de São Paulo] 

Batista, Nildo Alves [Universidade Federal de São Paulo] 

Título: Práticas Educativas na articulação entre ensino e serviços da Saúde na Região Norte do Brasil 

Resumo: 

Problemática 

As mudanças acontecidas no Brasil, particularmente as derivadas do movimento da Reforma Sanitária, 

como a implantação do Sistema Único de Saúde – SUS e a das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) (BRASIL 2001) para os cursos da área da Saúde demandam adequações no Projeto Pedagógico 

das IES - Instituições de Ensino Superior e no Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação de modo 
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que eles incluam práticas pedagógicas inovadoras e considerem os estudantes como sujeitos ativos no 

processo de ensino e de aprendizagem. Este cenário é caracterizado por demandas que supõem uma 

articulação entre as IES e os serviços de saúde num esforço conjunto para consolidação dos princípios 

do SUS. A necessidade de aproximar o processo de formação às demandas dos setores mais 

desprotegidos da sociedade envolve o uso de práticas educativas inovadoras e recursos didáticos 

adequados em diversos cenários que propiciem a interação entre estudantes, professores, profissionais 

em serviço, pacientes, comunidade e gestores. 

Enquadramento conceitual e teórico 

Novas competências além do domínio do conteúdo específico, com ênfase na dimensão tecnicista, são 

requeridas para os profissionais da saúde tais como: comunicação, participação de educação 

permanente, conhecimento do contexto social e político (políticas de educação e saúde e dos 

determinantes sociais do processo saúde-doença), comprometimento com a construção coletiva do 

Projeto Pedagógico da IES e dos cursos e com a integração curricular, identificação de 

obstáculos/dificuldades, tomada de decisões que considerem a superação de problemas e trabalho em 

equipe. Desenvolver estas competências requer o uso de diversas estratégias de ensino e aprendizagem 

em cenários de prática profissional. O que é esperado dos professores e profissionais em serviço que 

recebem os alunos de graduação nos cenários de prática é que assumam um posicionamento ético e 

político para estabelecer um ensino que vislumbre a formação dos futuros profissionais. Para tanto, os 

papéis assumidos pelos professores no ensino superior em saúde requerem desses docentes domínios 

que vão além do conhecimento de sua especialidade, e envolvem conhecimentos pedagógicos e 

humanísticos. 

Assumir modelo pedagógicos progressistas com centralidade na relação professor e aluno gera um 

processo que privilegia a relação interpessoal e os valores humanos e sociais nas práticas educativas. O 

estudante estabelece suas relações com o saber mediado pelo professor, sendo valorizados os processos 

relacionais (SOMMERMAN, 2005). Trata-se de uma abordagem socio-construtivista com ênfase no 

sujeito como elaborador do conhecimento. A relação entre professor e aluno é horizontal e não 

imposta, cabendo aos alunos assumirem desde o início do processo o papel de sujeitos criadores. Outra 

característica a ser destacada é quanto à preocupação central, direcionada para o processo individual e 

grupal e não para os produtos. Diálogo, cooperação, união e organização são outras qualidades a serem 

construídas segundo essa perspectiva (MIZUKAMI, 2005). Nessa forma de conceber o ensino, o 

professor abandona o lugar de sujeito que só ensina, para assumir também o lugar de quem aprende ao 

mediar o processo. Por sua vez, o estudante articula aprender e ensinar no seu cotidiano. As preleções 

dialogadas e o seminário são exemplos de estratégias utilizadas nessa centralidade em que se 

configuram situações de compartilhamento de idéias, de interpretações, de leituras, gerando contextos 

interativos (SONSOGNO, 2004). Destacam-se nesse modelo, o ensino problematizador ou 

conscientizador, cujo objetivo é desenvolver a consciência crítica e a liberdade; ambos como meios de 
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superar as contradições que Paulo Freire chama de educação bancária. A educação é, portanto, 

assumida como uma constante tomada de consciência e de modificação de si e do mundo. 

Os dados das pesquisas obtidos pela equipe do CEDESS/UNIFESP indicam, não somente a 

fecundidade de se desenvolver a formação profissional em saúde em cenários interativos e 

problematizadores, mas marcam, com significativo destaque, o lugar da inovação na produção de 

espaços formativos que instigam e fomentam questões sobre formação profissional universitária em 

saúde comprometida com os processos de transformação (BATISTA e BATISTA (orgs), 2004; 

BATISTA e BATISTA, 2002; RUIZ-MORENO, 2004; RUIZ_MORENO e COLS, 2005, RUIZ-

MORENO e SONZOGNO, 2011, FREITAS e SEIFFERT, 2007). 

Descrição do contexto no qual se desenvolveu a pesquisa 

O Projeto do Mestrado Profissional da Região Norte está vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

Ensino em Ciências da Saúde oferecido pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde (CEDESS), órgão da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com o apoio do Fundo 

Nacional de Saúde. A estrutura curricular do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 

contempla um conjunto de atividades que constituem subsídios teórico-conceituais e metodológicos 

para uma atuação crítica, reflexiva e criativa dos futuros mestres nos seus ambientes de prática 

profissional. Os mestrandos são docentes de instituições públicas de ensino superior em saúde e 

servidores de nível superior das Secretarias de Saúde da região Norte do Brasil que têm suas práticas 

de atenção básica vinculadas ao processo de ensino e aprendizagem de estudantes das respectivas 

instituições. 

Metodologia 

Esta pesquisa de caráter exploratório descritiva foi desenvolvida no módulo de Práticas Educativas e 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação do referido mestrado num formato semi-presencial. 

Participaram da pesquisa docentes de Instituições de Ensino Superior inseridos nos cursos de 

graduação em enfermagem e medicina abrangendo sete estados da Região Norte. Foi solicitado aos 

participantes, um relato de experiência sobre práticas educativas desenvolvidas nos diferentes cenários 

de atuação com alunos dos cursos de graduação. Os dados foram sistematizados numa tabela 

caracterizando recursos didáticos, cenários e modelo pedagógico assumido. 

Resultados Principais e Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa 

Das práticas educativas desenvolvidas pelos 31 participantes da pesquisa, oito se desenvolvem dentro 

do ambiente escolar e 23 em cenários de prática em serviços de saúde. As primeiras correspondem a 

aula teórica, aula expositiva dialogada, pesquisa em sites eletrônicos, seminário, atividades lúdicas, 

sessões tutoriais, conferências, práticas de habilidade, roda de conversas, estudo do meio, estudo de 

texto, estudo de caso e solução de problemas. 

A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) correspondente a computadores com acesso a 

internet é utilizada em duas das IES e os recursos didáticos correspondem a lousa, pincel para quadro, 
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cartolina, fita adesiva, tesoura, quadro branco, textos e projetor multimídia, vídeos, flip-chart, televisão 

com entradas USB, computadores com acesso a internet, material impresso do ministério ou secretarias 

de saúde, folders produzidos pela própria equipe ou por alunos dos cursos técnicos das áreas da saúde, 

data-show, textos e revistas. A sala de aula foi mencionada na maioria dos relatos como cenário das 

atividade, seguida de laboratório de simulação e auditórios.Com relação ao modelo pedagógico 

assumido, um foi categorizado como tradicional, sendo que os sete restantes foram considerados 

construtivistas e sócio-construtivista. 

As 21 práticas educativas desenvolvidas na interfase ensino-serviço têm como público alvo alunos de 

graduação, residentes, profissionais em serviço e gestores. As práticas educativas relatadas foram: 

seminários, estudos de caso, portfólios através da orientação à distância por docentes a discentes, 

construção de um blog sobre as vivências de docentes e discentes, discussão, oficinas, mapa 

conceitual, aulas expositivas, simulação, exposição dialogada, solução de problema, dramatização, 

palestras educativas para a comunidade e para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS , rodas de 

conversa, simpósios, estudo de caso,atendimento clínico na Unidade,visitas domiciliares , trabalho em 

grupos de educação em saúde,estudo de caso, Problematização, dramatização, estudo de texto, lista de 

discussão por meios informatizados, reportagens e entrevistas, atendimento a pacientes, tempestade 

cerebral. As reuniões e discussão de casos são atividade de extensão para os alunos de graduação em 

medicina, funciona como educação continuada para médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde 

Destes 21 relatos de práticas em serviços apenas três comentam o uso de TIC. Os recursos didáticos 

utilizados nestes cenários de prática são: material impresso, quadro branco, problemas apresentados em 

forma de texto ou imagens, projetor multimídia, textos, álbuns seriados, bonecos,vídeo, jornais online 

ou sites, computador e projetor de imagens, equipamentos presentes na unidade, ambientes virtuais de 

aprendizagem, e materiais como: papel A4, cartolina, papel pardo, tesoura, pincel atômico, web, 

macas, manequins, desfibriladores, laringoscópios e materiais utilizados na administração de 

medicamentos, murais, cartazes com fotos da área ou do tema escolhido, filmes, textos e fotos,  

internet, apostila, flip-chart, tecnologia de informação, protocolo de atendimento nos programas em 

saúde do Ministério da Saúde. 

Os cenários onde se desenvolvem as práticas educativas nos serviços incluem: sala de reuniões, na 

secretaria de saúde, sala de aula, Unidade Básica de Saúde, Policlínica, Pronto Socorro, Maternidade 

ou Hospital de Transplante, leitos, sala de espera e corredores, sala de imunização, laboratório de 

habilidades, consultórios, salas de procedimentos, sala de educação em saúde na comunidade Igreja, 

locais da Estratégia Saúde da Família serviços de atenção básica, laboratório. casa da família/individuo 

escolhido para estudo de caso. O modelo pedagógico assumido pelos professores e profissionais em 

serviço corresponde à abordagem sócio-construtivista, construtivista e metodologia da 

problematização. 
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Em síntese a caracterização das práticas educativas desenvolvidas pelos professores nas IES e nos 

serviços evidencia diversidade de estratégias, porem u uso de TIC ainda é incipiente nas práticas 

relatadas. Na maioria dos casos o modelo pedagógico escolhido subsidia as interações entre alunos, 

docentes, profissionais da saúde, paciente e comunidade em cenários de aproximação à prática 

profissional considerando os atuais movimentos de mudança nos modelos educativos e de saúde no 

Brasil. 
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9. Gestão organizacional e docência 

 

9.1. 

Autor/a (es/as):  

Coletto, Camila [Instituto Federal Farroupilha- Campus São Vicente do Sul] 

Título: Estratégia e performance organizacional no ensino superior 

Resumo: 

O presente estudo investiga a estratégia e a performance organizacional da Instituição de Ensino 

Superior Delta, campus Santa Maria. Com base no entendimento que a comunidade acadêmica é 

sensível a um conjunto de variáveis essenciais, tais como o aumento da competitividade ocorrido nos 

últimos anos, em especial o setor de Ensino Superior, o perfil estratégico é analisado a partir do 

modelo adaptativo, segundo a metodologia de Miles e Snow (1978), sendo considerado a partir de três 

problemas: problema Empreendedor, problema Engenharia e problema Administrativo. O modelo de 

indicadores de performance organizacional estruturado por Kelm (2003) foi constituído a partir das 

seguintes perspectivas: a)Perspectiva dos clientes, b)Da perspectiva dos processos internos e de gestão, 

c)Da perspectiva do Aprendizado e Crescimento e)Perspectiva do Suporte Financeiro, baseadas no 

modelo do balanced scorecard. Para atingir os objetivos propostos, os procedimentos metodológicos 

envolveram uma pesquisa descritiva, sendo que o trabalho caracterizou-se como um estudo de caso 

baseando-se em análises qualitativas sobre o perfil estratégico, sendo aplicado um questionário para 

este diagnóstico. Num segundo momento, foi utilizado um instrumento para a entrevista estruturada 

definido por Kelm (2003) e o mesmo instrumento foi adaptado para uma entrevista semi-estruturada. O 

foco de ambos foi o o diretor-geral do campus, o coordenador de extensão, o coordenador de pesquisa, 

o coordenador pedagógico, denominados grupo estratégico do campus e ainda, com os coordenadores 

dos cursos de Administração, Arquitetura, Fisioterapia, Psicologia, Direito, Estética e Cosmetologia, 

Educação Física e Sistemas de Informações denominados grupo tático. Os resultados foram 

sistematizados a partir da definição do perfil estratégico analista e a performance organizacional, 

identificou vários fatores que influenciam na autogestão da IES Delta. Como sugestão para novas 

pesquisas, aponta-se a necessidade de realização de um estudo longitudinal que permita acompanhar as 

modificações de perfil estratégico no decorrer do tempo e das mudanças ambientais enfrentadas pelas 

instituições, pois, em alguns casos, pode acontecer que o perfil estratégico da instituição esteja 

relacionado com o tempo de atuação. Outro ponto que foi discutido de forma abrangente no decorrer 

deste trabalho, mas que merece pesquisa detalhada, foi o método de mensuração de performance, 

assim, estudos poderão ser realizados comparando-se os diferentes métodos de mensuração ou criando 

novos frameworks com base nos métodos existentes. 
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9.2. 

Autor/a (es/as):  

Dias, Sirley Aparecida Araujo [Universidade Federal de Minas Gerais] 

Cunha, Daisy Moreira [Universidade Federal de Minas Gerais] 

Título: Carga de trabalho docente 

Resumo: 

Introdução 

No Brasil o setor educacional e mais especificamente, o ensino superior privado, tem passado por 

mudanças freqüentes, seja na esfera econômica, considerando processos de compra, fusão, 

incorporação e demais possibilidades comerciais quanto no crescimento e expansão do segmento, 

conforme será apresentado a seguir. 

A promulgação da LDB abriu as portas para a expansão do ensino superior no Brasil, considerando 

que as alterações oriundas desse processo instituíram, entre outros aspectos, novos parâmetros para 

ingresso de alunos e oferta de cursos. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o crescimento do setor privado foi expressivo, considerando um 

incremento de aproximadamente 470% na oferta do número de cursos de 1991 a 2007 no Estado de 

Minas Gerais (INEP, 2011). 

Numa análise preliminar, tal expansão deve-se a inúmeros fatores, tais como, liberação de licenças 

para funcionamento, exigências de maior escolarização no mercado de trabalho e maior acesso das 

camadas mais pobres ao ensino superior. O Estado brasileiro é um agente importante neste mercado 

educacional, por meio da desregulamentação do setor e privatização crescente do segmento 

educacional, em que a estratégia de democratização da oferta do ensino superior está calcada na 

expansão da oferta. Diante do aumento dos cursos e instituições se amplia o mercado de trabalho para 

os professores de cursos superiores também haverá incremento no número de professores vinculados a 

tais instituições. 

O contexto privado como local de trabalho dos docentes é determinado pela lógica do mercado e essa 

característica coloca “a priori” uma distinção clara entre instituições privadas e públicas. Os 

professores vinculados às instituições privadas, via de regra, são regidos por numa relação contratual 

de trabalho distinta daquela existente nas universidades públicas. 

Na instituição privada, os docentes são regidos por outros instrumentos que tratam dessa relação de 

trabalho. Esses outros instrumentos são a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a Convenção 

Coletiva do Trabalho (CCT) firmada entre os sindicatos patronal e dos professores. Trata-se de um 

emaranhado jurídico em que se baseia a contratação, remuneração e demais dispositivos que permeiam 

a relação de trabalho dos docentes das IES privadas. Assim o professor da rede privada pode ser 
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remunerado conforme o número de horas de trabalho na instituição, quer seja em sala de aula e, nesse 

caso ser classificado como “aulista”, bem como pode receber por meio período, equivalente a 20 horas 

semanais ou tempo integral, equivalente a 40 horas semanais[1]. 

Nesse cenário é possível observar o macro e o micro contexto da atividade docente. São dois aspectos 

complementares em que uma parte consiste em descrever o crescimento do setor privado da educação 

no ensino superior e outra é conhecer, discutir, analisar o que faz o professor nesse contexto 

perpassado de lógicas que nem sempre são compatíveis entre si. 

Do ponto de vista ergológico, o essencial da atividade são as negociações permanentes que são feitas 

nas situações reais. A atividade é um debate de normas, um diálogo com a situação em determinado 

contexto. A discussão sobre o trabalho contempla algumas dicotomias como as lacunas entre a 

concepção e prática, o trabalho prescrito e o trabalho real e também a tarefa e atividade. Essa última 

contém aspectos da singularidade de quem a executa e a análise da atividade se presta a mostrar as 

diferenças entre o que é individual e o coletivo (SCHWARTZ, 2004). 

Por outro lado a abordagem individual busca conhecer o coletivo a partir da atividade individual. 

Entende-se que o macro e micro estão amplamente interligados e que quanto mais se entende como o 

sujeito opera mais se entende do coletivo. A experiência humana é sempre singular, o debate de 

normas também, mas isso não significa que não há repercussões do singular no coletivo. 

Ao se referir à carga de trabalho, Wisner (1994) argumenta que “todas as atividades, inclusive o 

trabalho, têm pelo menos três aspectos: físico, cognitivo e psíquico. Cada um deles pode determinar 

uma sobrecarga”. O mesmo autor afirma que os três aspectos estão inter-relacionados e que uma 

sobrecarga em um dos aspectos poderá ser acompanhada de uma carga bastante alta nos outros dois.  

A regulação se apresenta em variados contextos e campos de conhecimento como um termo 

polissêmico (BARROSO, 2005). Ao tentar elucidar o termo, o autor discorre sobre as várias áreas e 

respectivos conceitos que se aplicam nos campos mecânicos, biológicos ou sociais. No presente caso, 

ao mesmo tempo em que existe uma regulação no campo da educação, existe também a 

regulamentação e essa é parte da própria regulação. As regras acabam por ter um valor em si mesmas, 

independente do seu uso (BARROSO, 2005, p. 4). O Estado brasileiro regula esse mercado e também 

o regulamenta, por meio de suas ações e intervenções no segmento. 

Na outra ponta, caberá ao trabalhador regular sua carga de trabalho de forma a “criar novas normas” 

que lhe permitam o enfrentamento daquela situação. Assim, para melhor compreender a atividade 

docente no ensino superior privado, serão apresentados e discutidos os pressupostos teóricos da 

Ergonomia e da Ergologia. Embora outras facetas façam parte desse contexto, nesse trabalho interessa 

recorrer a elementos que possibilitem conhecer, do ponto de vista da atividade, como o docente de uma 

IES privada faz lidar com sua carga de trabalho. 

Problematização 

O trabalho docente nas IES privadas está inserido num determinado ambiente de trabalho que é dotado 

http://www.eventgest.com/CLIENTES/abreu/´´http:/www.eventgest.com/CLIENTES/abreu/c_empty.php?gc=Evento-5769708229-Editar
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de características peculiares no que diz respeito à contratação dos professores, tanto do ponto de vista 

formal quanto dos aspectos do trabalho em si. 

Em ergonomia o termo regulação se refere à forma como a atividade é desenvolvida pelo trabalhador, 

uma vez que a sua realização pressupõe a construção de modos operatórios e o uso de estratégias, que 

podem ser de adaptação ou de antecipação, para realizar a tarefa da forma como a empresa exige ou 

espera (GUÉRIN et al, 2001). 

Assim a margem de manobra é a ‘margem de liberdade’ de que dispõe o trabalhador para regular sua 

atividade: quanto menor essa margem, maior a carga de trabalho. A atividade docente sujeita-se a 

constrangimentos específicos, podendo ser físicos e psicossociais. Segundo Telles (1995), a atividade 

de regulação consiste na “gestão das variabilidades e implica na modificação de modos operatórios, 

isto é, maneiras de trabalhar, com o objetivo de manter as normas de segurança, qualidade e 

quantidades de produção” (p.25). 

A sobrecarga decorre da impossibilidade de fazer essa regulação, ou seja, lidar com a tensão entre os 

compromissos com o trabalho e o atendimento à demanda colocada pela instituição. Esse aspecto 

aponta para a dimensão da intensificação, ou seja, diante da impossibilidade de fazer regulação da sua 

própria carga de trabalho, essa tende a ser uma sobrecarga. 

A atividade do trabalho é objeto de estudo e meio da realização teórica e metodológica da Ergonomia, 

contemplando o processo de realização humana no trabalho, tendo em vista as condições de trabalho, 

os meios de produção e os resultados oriundos desse processo (GUÉRIN, 2001). A situação de 

trabalho compõe-se de um conjunto complexo que inclui as condições químicas, físicas, biológicas, 

entre outras, do ambiente de trabalho, a organização prescrita e real das atividades, bem como a gestão 

das mesmas e as relações interpessoais que permeiam a realização da atividade (FRUTUOSO E 

CRUZ, 2005). 

A carga de trabalho é produto da mediação existente entre a atividade de trabalho e o processo de 

desgaste. Necessário salientar que se encontra nessa mediação um paradoxo perverso em que o 

individuo, por compromisso com seu trabalho, com responsabilidade pelos resultados, pode se 

desgastar a ponto de desencadear agravos à sua saúde. 

Justificativa 

Este estudo responde uma demanda por conhecer o campo de trabalho docente no ensino superior 

privado. Trata-se de um segmento que tem crescido e adquirido importância para a produção de 

conhecimento sobre o trabalho docente. A sua justificativa é econômica e social, considerando a 

expansão do acesso à educação superior e também por se configurar num significativo campo de 

trabalho docente. A evolução do número de instituições de educação superior, considerando o Censo 

de Educação Superior (2009), destaca a expansão inequívoca do setor privado em relação ao setor 

público. 

Em relação aos docentes, nos aspectos relativos à forma de contratação, por Regime de Trabalho, a 
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forma de contratação docente na IES privada se subdivide nas seguintes modalidades: 21,5% adotam 

tempo integral, 25,5% dedicam tempo parcial e 53% pertencem a categoria horista. 

Acentua-se que a forma de contratação mais freqüente nas IES do setor privado é do professor horista 

o que pode impactar substancialmente sobre a carga de trabalho, uma vez que implica em compor 

remuneração apenas em aulas que podem ser ministradas em uma ou mais instituições de ensino. 

Metodologia 

O presente projeto trata-se de um estudo qualitativo, baseado em pesquisa bibliográfica que “é 

desenvolvida com base em material já elaborado, cujas fontes são constituídas por material já impresso 

localizado nas bibliotecas, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 

44). Quanto aos fins, utilizar-se-á pesquisa exploratória, caracterizada pela possibilidade de se 

familiarizar com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 

2002). Tais pesquisas têm como objetivo principal o “aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições”, visto que são normalmente realizadas em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado (GIL, 2002, p. 41). 
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