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I. Simpósios Auto-Organizados 

 

ID Titulo Autores Sala 

  
Bloco A - Dia 25 Junho : 09.00_10.30 Coordenador/a:  247 

469 
UNIVERSIDADE E ESCOLA: ESPAÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL 

Marli Andre; Maria do Céu Roldão; 

Neusa Banhara Ambrosetti; Márcia 

de Souza Hobold; Patrícia Albieri 
Almeida; Ana Maria Gimenes 

Calil; Giseli Barreto da Cruz; 

Laurizete Ferragut Passos; Denise 

Bagne Marquesin 

 

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 Coordenador/a:  247 

205 PESQUISA SOBRE DOCÊNCIA E INOVAÇÃO 

Célia Elizabete Caregnato; Denise 

Balarine Cavalheiro Leite; Maria 

Elly Herz Genro; Geraldo Ribas 

Machado; Marlis Morosini Polidor; 

Clarice Monteiro Escott; Rui 

Santiago; Elizeth Gonzaga dos 

Santos Lima 

 

  
Bloco C - Dia 25 Junho : 15.30_17.00 Coordenador/a:  247 

697 
DESAFIOS DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: ENTRE 
OS SABERES DA PESQUISA E OS SABERES DA 

DOCÊNCIA 

Ligia Cardoso Carlos; Patricia 

Pereira Cava; Maria Antonia 

Ramos de Azevedo; Ana Maria 
Malet; Ana Mouraz; Amelia Lopes; 

Jose Martins Ferreira; João Pedro 

Pêgo; Elsa Gatti; Laura 

Dominguez; Mabela Ruiz Barbot 

 

  
Bloco D - Dia 26 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  247 

366 
A DIDÁTICA UNIVERSITÁRIA NUM CONTEXTO DE 

COMPLEXIDADES: RELAÇÕES E INTERFACES 

Maria Isabel da Cunha; Elisa 

Lucarelli; Carlinda Leite; Marcela 

Ickowicz 

 

  
Bloco E - Dia 26 Junho : 16.30_18.00 Coordenador/a:  247 

295 

¿CÓMO SE EVALÚA LO APRENDIDO? CONOCER Y 

COMPRENDER, PASOS PREVIOS PARA UN 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA 

INNOVACIÓN. 

Mónica Porto Currás; Felipe Trillo 

Alonso; Elisa Navarro Medina; Mª 

Luisa García Hernández; Mª José 

Bolarín Martínez; Rosa Mª Méndez 

García; Beatriz Guerci de Siufi; 

Ana Torres Soto; Marilia Favinha 

 

  
Bloco F - Dia 27 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  247 

1094 

DESAFIOS DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA NO 

SÉCULO XXI: MÚLTIPLOS OLHARES A PARTIR DE 
REFERÊNCIAS HISTORICOPOLÍTICAS, 

SOCIOCULTURAIS, EPISTEMOLÓGICAS E PEDA 

Cleoni Maria Barboza Fernandes; 

Marilia Costa Morosini; Patricia 

Somers; Miriam Pan; Jim Cofer; 
Amy Heitzman; Denise Leite; 

Denise Nascimento Silveira; 

Cecília Luiza Broilo; Francisca 

Eleodora Santos Severino  
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Bloco A - Dia 25 Junho : 09.00_10.30 Coordenador/a:  249 

194 
ENSINO, AVALIAÇÃO E APRENDIZAGENS NO 

ENSINO SUPERIOR 

Domingos Fernandes; Pedro 

Rodrigues; Cely Nunes; António 

Borralho; Carlos Barreira; 

Emmanuel Cunh; Albêne Monteiro; 

Benedita Portugal e Melo; Raquel 

Fera; Isaura Devesa; Maria Palmira 

Alves; José Carlos Morgado; 

Susana Oliveira e Sá; Susana Cruz 

Rodrigues; Graça Bidarra; Maria 

Piedade Vaz-Rebelo; Frederico 

Monteiro; Isabel Fialho; Marília 
Cid 

 

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 Coordenador/a:  249 

682 
UNIVERSIDADE E ESCOLA PÚBLICA: O ENSINO E A 

PESQUISA COMO PRÁTICAS DE FORMAÇÃO 

Mari Margarete Santos Forster; 

Vânia Alves Martins Chaigar; 

Claudia Madruga Cunha; Elí Henn 

Fabris; Graciela Herrera de Bett 

 

  
Bloco C - Dia 25 Junho : 15.30_17.00 Coordenador/a:  249 

579 
LETRAMENTOS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR 

Suzana dos Santos Gomes; María 

Eugênia Vicente; Maria Celina 

Teixeira Vieira; Marta Martins; 

Sandra Patrícia Ataíde Ferreira; 

Fabíola Mônica da Silva Gonçalves 

 

  
Bloco D - Dia 26 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  249 

644 
DIMENSÃO ÉTICA NA DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR 

Valdemir Guzzo; Eulalio 

Velázquez Licea; Susana Celman; 

Terezinha Azerêdo Rios 

 

  
Bloco E - Dia 26 Junho : 16.30_18.00 Coordenador/a:  249 

822 

HIBRIDISMO TECNOLÓGICO DIGITAL VIRTUAL NA 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS PARA A INOVAÇÃO 

Paulo Gaspar Graziola Junior; 

Maria de Fátima Reszka; Eliane 

Schlemmer; Amarolinda Zanela 

Saccol; Lisiane Machado; Daniel 
de Queiroz Lopes; Luciana Backes; 

Gaia Moretti; Janilse Fernandes 

Nunes; Marilene Gabriel Dalla 

Corte; Silvia Maria de Aguiar Isaia  

 

  
Bloco F - Dia 27 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  249 

405 

EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES EN PERÚ Y 

BRASIL PARA LA INNOVACIÓN DEL 

PROFESORADO UNIVERSITARIO. LA ATENCIÓN A 

LA CREATIVIDAD Y A LA SUPERDOTACIÓN 

Uldarico Malaspina; Eunice M. L. 

Soriano de Alencar; Denise de 

Souza Fleith; Sheyla Blumen; 

Martha Paiva Scárdua; Juan Carlos 

Crespo L. de C.; Lia Scholze; 

Victoria Landa Fitzgerald; Mariana 

Montes Bravo  

 

  
Bloco A - Dia 25 Junho : 09.00_10.30 Coordenador/a:  250 

789 
QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: PESQUISAS E POLÍTICAS 

Claisy Maria Marinho-Araujo; 

Mauro Luiz Rabelo; Marlis 

Morosini Polidori; Cynthia 
Bisinoto; Diana Dias; Leandro S. 
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Almeida; Denise Grosso da 

Fonseca 

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 Coordenador/a:  250 

655 
DIMENSIONES PSICOSOCIALES, INTERVENCIÓN 

Y/O INNOVACIÓN EN AULAS UNIVERSITARIAS 

Alicia Rivera Morales; Alejandra 

Gutiérrez Ponce ; Patricia Pérez 

Pérez; Iván Edgar Ortiz Aparicio; 

Carlos Casillas Vélez; Antonio 

Carrillo Avelar 

 

  
Bloco C - Dia 25 Junho : 15.30_17.00 Coordenador/a:  250 

654 

POLÍTICAS, PROPUESTAS Y DESAFÍOS DE 

INNOVACIÓN, GESTIÓN Y DOCENCIA 

UNIVERSITARIA EN MÉXICO 

Alicia Rivera Morales; Andrés 
Lozano Medina; Arturo Barraza 

Macías; Adalberto Rangel Ruíz De 

La Peña; Oscar Comas Rodríguez; 

Gustavo De La Rosa Hickerson; 

Carlos Casillas Vélez; José Rubén 

Rivera Silva 

 

  
Bloco D - Dia 26 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  250 

915 

EXPERIENCIA FORMATIVA, ACTIVA Y DIVERTIDA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN 

LA INGENIERÍA MECÁNICA 

Maribel Angelica Mendoza Nuñez; 

Dalia Ruiz Dominguez ; Andres 

Raul Lopez y Rodriguez; Orlando 

Susarrey Huerta 

 

  
Bloco E - Dia 26 Junho : 16.30_18.00 Coordenador/a:  250 

951 

PERCURSOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS NO 

ENSINO UNIVERSITÁRIO: QUATRO CASOS DE 

ESTUDO EM ÁREAS CURRICULARES DISTINTAS 

Paulo Jorge Santos; António Pedro 

Fonseca; João Aires de Sousa; 

Laura Novo de Azevedo  

 

  
Bloco F - Dia 27 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  250 

807 
QUESTÕES ATUAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

O ENSINO SUPERIOR 

Miriam de Oliveira Santos; Maria 

Catarina C. Zanini; José dos Santos 

Souza; Jussara Marques de 
Macedo; Joana Bahia  

 

  
Bloco A - Dia 25 Junho : 09.00_10.30 Coordenador/a:  252 

706 
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 

Kátia Maria da Cruz Ramos; 

Álvaro Moreira Hypolito; Estela 

María Miranda; Maria da 

Conceição Carrilho de Aguiar; 

Alícia Villagra; Telma de Santa 

Clara Cordeiro 

 

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 Coordenador/a:  252 

345 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO: 

REFERENTES Y REFLEXIONES PARA SEGUIR 

AVANZANDO EN EL GRUPO DE TRABAJO GEVAP 

Nicolás Martínez Valcárcel; 

Mónica Vallejo Ruiz Mónica 

Vallejo Ruiz; Marília Evangelina 

Sota Favinha; Coral López-Gómez; 

Elisa Navarro Medina; María Luisa 

García Hernández; David Hidalgo 

Giménez; Ana Torres Soto 

 

  
Bloco C - Dia 25 Junho : 15.30_17.00 Coordenador/a:  252 
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948 

MODOS DE TRABALHO PEDAGÓGICO DO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

SUPERIOR 

Rui Resende; Adriana Wan 

Stadnik; Leandra Ulbricht; Ricardo 

Lima; Alberto Albuquerque; 

Eugénia Silva; Isabel Freitas; 

Martin, Massey; Cecília Borges; 

Catherine Routhier; Marc-André 

Duscheneau; Samuel de Souza 

Neto; Larissa Cerignoni Benites; 

Roberto Tadeu Iaochite; Antonia 

Blanco Pesqueira  

 

  
Bloco D - Dia 26 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  252 

943 
CONTEXTO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA ÁREA DA SAÚDE 

Maisa Beltrame Pedroso ; Ana 

Maria Cervato-Mancuso, Viviane 
Laudelino Vieira; Marinalva Lopes 

Ribeiro; Pedro Moreira, Renata 

Barros, Patricia Padrao, Pedro 

Carvalho, Vitor Hugo Teixeira 

 

  
Bloco E - Dia 26 Junho : 16.30_18.00 Coordenador/a:  252 

367 
E-RÚBRICA FEDERADA PARA LA EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

Manuel Cebrián de la Serna; 

Lourdes Galeana; Juan José 

Monedero; Julio Ruiz Palmero; 

Esther Martínez; Antonio 

Bartolomé; Fernando Tellado; 

Santiago Tapia; Ángel García-

Beltrán; Juan Carlos Soto; Manuela 

Raposo; María Jesús Gallego; 

Karmele Buján; Itziar Rekalde; 
José Serrano; D. Daniel Cebrián  

 

  
Bloco F - Dia 27 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  252 

872 

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS: DIFERENTES 

MODOS DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO 

SUPERIOR 

Luzimar Barbalho da Silva; 

Bartolomeu Varela; Diego Vergara, 

Miguel Lorenzo; Edilene Rocha 

Guimarães; Filipa Barreto de 

Seabra; Maria José Sosa Díaz 

 

  
Bloco A - Dia 25 Junho : 09.00_10.30 Coordenador/a:  254 

288 
DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR:POSSIBILIDADES E LIMITES 

José Dias Sobrinho; Norberto 

Fernández Lamarra; Dilvo Ristoff; 

Pedro Goergen; Waldemar 

Marques  

 

  
Bloco B - Dia 25 Junho : 11.00_12.30 Coordenador/a:  254 

729 

LUGARES DA INVESTIGAÇÃO NA PEDAGOGIA 

UNIVERSITÁRIA: (IM)POSSIBILIDADES E LINHAS 

DE AÇÃO FUTURA 

Flávia Vieira; José Luís Silva; 

Judite Almeida; Fernando Ilídio 

Ferreira; Maria Assunção Flores; 

Sandra Regina Soares; Lia Raquel 

Oliveira; Deolinda Ribeiro; Manuel 

Jiménez Raya  

 

  
Bloco C - Dia 25 Junho : 15.30_17.00 Coordenador/a:  254 

896 
DOCENTES PRINCIPIANTES: SUJEITOS, POLÍTICAS 

E EXPECTATIVAS 

Beatriz Maria Boéssio Atrib 
Zanchet, Maurício Vitoria 

Fagundes, Gabriela Ribeiro; Carlos 

Marcelo Garcia ; Maria Isabel da 

Cunha, Nadiane Feldkercher, Marja 
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Leão Braccini; Valeska Maria 

Fortes de Oliveira; Dalva Eterna 

Rosa, Sandramara Matias Chaves 

  
Bloco D - Dia 26 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  254 

178 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM PORTUGAL, NA 

ESPANHA E NO BRASIL: CONTEXTOS DE 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Marielda Ferreira Pryjma; Flávia 

Dias Ribeiro; Carlos Marcelo 

Garcia; Preciosa Fernandes; Ana 

Mouraz 

 

  
Bloco E - Dia 26 Junho : 16.30_18.00 Coordenador/a:  254 

  
DOCENCIA Y CAMBIO EDUCATIVO. APORTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD 

INNOVADORA 

Paula Lourdes Guerrero Rodríguez, 

Rosa Pérez del Viso de Palou, Rosa 
Ma. Limiñana Gras, María Gabriela 

Siufi, Francisco Javier Corbalán 

Berná, Beatriz Guerci de Siufi     

 

  
Bloco F - Dia 27 Junho : 12.00_13.30 Coordenador/a:  254 

1160 

BOAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DE 

APRENDIZAGEM ENQUANTO VECTORES DA 

CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE AUTORIA E DA 

AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM 

Albertina Lima Oliveira; Maria do 

Rosário Moura Pinheiro; Claudia 

Figueiredo; Manuela Correia; 

Manuel Chaves; Margarita Gozalo 

Delgado; Luis Gonzaga; Benito 

León del Barco 

 

 

 

1. A docência e o processo de Bolonha / A docência no quadro do processo de 

Bolonha 

 

1.1.  

Universidade e escola: espaços de construção do conhecimento profissional 

Autor/a (es/as):  
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Andre, Marli (contributo 0) [PUC SP] 

Roldão, Maria do Céu (contributo 1) [Universidade Católica Portuguesa] 

Ambrosetti, Neusa Banhara (contributo 2) [UNITAU] 

Calil, Ana Maria Gimenes (contributo 5) [UNITAU] 

Hobold, Márcia de Souza (contributo 3) [UNIVILLE] 

Almeida, Patrícia Albieri (contributo 4) [FCC/Mackenzie]  

Cruz, Giseli Barreto da (contributo 6) [Faculdade de Educação da UFRJ – Brasil] 

Passos, Laurizete Ferragut (contributo 7) [PUC/SP] 

Marquesin, Denise Bagne (contributo 8) [Faculdades Anhanguera] 

Resumo: 
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As novas exigências do trabalho dos professores na sociedade contemporânea e o reconhecimento de 

que os conhecimentos veiculados nos cursos de formação inicial não oferecem respostas adequadas 

para os desafios enfrentados pelos docentes em sua prática cotidiana, colocam em questão a atuação da 

universidade na formação dos professores. A percepção da falta de conexão entre a formação 

oferecida pela universidade e o campo da prática tem levado ao delineamento de estudos e de 

programas que visam aproximar universidade e escola como campos de produção de conhecimentos 

profissionais. 

O propósito desse simpósio é discutir dados de pesquisas que têm o foco na articulação entre 

universidade e escola como espaços de construção dos conhecimentos profissionais docentes. 

O trabalho de Maria do Céu Roldão analisa a percepção de mentores sobre um programa de formação, 

implementado em Portugal nos anos 2009-2010. A pesquisa se valeu de registros escritos dos 

mentores para analisar as implicações do programa na construção de conhecimentos profissionais e 

nas práticas de ensino de professores em início de carreira. O trabalho tem o foco numa proposta 

inovadora de apoio aos professores iniciantes. 

O Trabalho de André, Ambrosetti, Hobold, Almeida e Calil discute as percepções de estudantes, que 

cursavam os últimos períodos do curso de licenciatura de sete Instituições de Ensino Superior do 

Brasil, sobre os conhecimentos e práticas curriculares vivenciados no curso. Os dados indicaram a 

valorização, por parte dos estudantes, de participação em atividades que favorecem a aproximação 

com a realidade escolar, como o estágio, os projetos de extensão, a monitoria, as atividades de 

iniciação científica e de pesquisa. 

O trabalho de Giseli Cruz analisa a percepção de professores formadores sobre os conhecimentos 

didáticos e sobre o ensino de Didática nos cursos de formação de professores. Os dados foram 

coletados no âmbito de uma pesquisa com 40 professores de Didática de três universidades do estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. Os depoimentos colhidos em entrevistas e nos grupos de discussão 

indicaram que quando o professor formador teve experiência de ensino na escola básica, favorece a 

aproximação dos futuros professores à realidade da escola. Os dados apontaram como um dos desafios 

no ensino de Didática enfrentar a problemática da relação teoria prática e revelaram a dificuldade 

expressa pelos formadores de definir e praticar uma Didática fundamental, que articule as dimensões 

humana, técnica e socio política. 

O trabalho de Passos e Marquesin argumenta que diferentes espaços de formação como a 

Universidade, a escola, a sala de aula e os grupos de discussão sobre as atividades de estágio podem se 

transformar em lugares de formação. A pesquisa envolveu grupo de discussão com 12 alunos de 

Pedagogia e narrativas dos estudantes sobre as atividades de estágio. Os dados da pesquisa indicaram 

que as discussões sobre as atividades de estágio, decorentes das narrativas e do grupo de discussão 

contribuem com conhecimentos que aproximam os futuros professores da prática pedagógica das 

escolas. 

Conhecimento pedagógico – perceções de mentores de professores em período probatório : Portugal 

2009-10 
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Palavras-chave: articulação universidade- escola; conhecimento profissional docente; conhecimentos 

pedagógicos 

ID/ Referência: 469 

 

1.2. 

Pesquisa sobre docência e inovação 

Autor/a (es/as):  

Caregnato, Célia Elizabete [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

Leite, Denise Balarine Cavalheiro[Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

Genro, Maria Elly Herz [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

Machado, Geraldo Ribas [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

Polidor, Marlis Morosini [Centro Universitário Metodista IPA] 

Escott, Clarice Monteiro [Instituto Federal do Rio Grande do Sul] 

Santiago, Rui [Universidade de Aveiro] 

Lima, Elizeth Gonzaga dos Santos [Universidade do Estado do Mato Grosso] 

Resumo: 

O simpósio apresenta estudos com origem em pesquisas sobre docência universitária especialmente no 

que se relaciona com atividades de ensino, pesquisa, avaliação e gestão universitária, procurando 

elementos que indiquem inovação e qualidade na atuação docente. O conjunto das investigações situa-

se no contexto de pesquisas desenvolvidas por grupos internacionais em Portugal e no Brasil, as quais 

estão vinculadas por intermédio do Grupo de Pesquisa Inovação e Avaliação na Universidade, 

UFRGS/Brasil. O grupo associa pesquisadores e estudantes de várias instituições de pesquisa, cinco 

das quais propõem esse simpósio. As comunicações que integram a proposta mostram que há 

importantes contradições no âmbito das realidades investigadas e isso pode ser verificado por meio (1) 

das “pressões externas e internas exercidas sobre os académicos e a profissão acadêmica” nas 

atividades de ensino, pesquisa e serviço/extensão; (2) da implementação de orientações legais para 

currículos e para avaliação institucional que são apropriadas de maneiras distintas; (3) da gestão 

institucional que obtém resultados a serem aprimorados do ponto de vista da qualidade; (4) de efeitos 

adversos dos mecanismos de avaliação institucional, entre eles, o “silenciamento” e a não participação 

docente. As contradições revelam-se também (5) na organização de grupos de pesquisa liderados por 

docentes da área da Educação que evidenciam, por um lado, democratização das relações entre seus 
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membros e das formas de gerar e publicizar conhecimentos e, por outro lado, os mesmos grupos 

legitimam lugares privilegiados que se situam no âmbito de culturas competitivas, as quais nem 

sempre destacam o conhecimento mais inovador, capaz de produzir rupturas frente a formas 

tradicionais e/ou a “discursos reguladores”. As metodologias de investigação apresentadas nesse 

simpósio expressam a diversidade de recursos utilizados para a coleta de dados e análise do material 

empírico, fazendo uso de técnicas estatísticas e amplo uso de entrevistas que disponibilizam 

informações de cunho qualitativo. Essa combinação metodológica se torna possível tendo em vista a 

formação dos docentes que oferecem este simpósio, ou seja, suas titulações provem da área da 

educação, da pedagogia, da estatística, psicologia, educação física, sociologia e filosofia. No conjunto, 

os estudos sobre Pesquisa sobre Docência e Inovação, apresentados no simpósio mostram que não há 

um sentido único sobre o caráter das mudanças. Estas mudanças se traduzem em aumento de 

produtividade do docente universitário nas atividades de pesquisa, ensino e serviços/extensão, 

atendendo à pressão por produção de resultados utilitários que têm origem nas lógicas econômica e 

política contemporâneas. De outra parte, as mudanças representam resistência e questionamento às 

mesmas lógicas, podendo resultar em inovações ou rupturas parciais de caráter pedagógico e 

institucional. 

Palavras-chave: docência – inovação – pesquisa – universidade – Brasil – Portugal 

 

Resistência, adaptação e reconstrução do profissionalismo nos académicos: ficção ou realidade? 

A influência crescente das lógicas de mercado e das novas racionalidades políticas neoliberais no 

ensino superior têm-se constituído como principal origem das pressões externas e internas exercidas 

sobre os académicos e a profissão académica. Em termos concretos, tal tem-se traduzido em mudanças 

profundas nas actividades de ensino, investigação e prestação de serviços. O ensino teórico, ou mesmo 

teórico-prático tem sido desvalorizado pelas instituições, currículos, estudantes, estado e o meio 

empresarial, em favor de soluções a curto-prazo, orientadas por uma perspectiva vocacionalista, que 

não tem a conta as próprias ambiguidades e incertezas do mercado de trabalho. A investigação tem 

sido submetida à lógica da produção de um conhecimento utilitário no qual são depositadas esperanças 

de reconversão do capitalismo industrial tradicional. Os serviços internos, ligados à ‘gestão’ do ensino 

e da investigação, têm-se traduzido por um aumento exponencial de trabalho burocrático e 

administrativo. A insegurança é um sentimento que começa a ter direito da residência nas instituições. 

As pressões para a captação de fundos no exterior têm conduzido os académicos a enveredar por 

lógicas de comercialização que, historicamente, lhes são estranhas. A intervenção dos académicos 

nestas dimensões da sua profissão tem sido disciplinada por sistemas de micro-controlo das práticas 

(avaliação do desempenho). Aparentemente, o novo contexto do trabalho académico não deixa 
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escapatórias possíveis. Contudo, alguns trabalhos desenvolvidos, no contexto português (e 

internacional), mostram que muitos os académicos desenvolvem atitudes de resistência na preservação 

das suas culturas profissionais, construídas ao longo dos processos de institucionalização dos sistemas 

de ensino superior modernos. Esta resistência não significa, porém, a existência de uma fixação e 

cristalização dos valores profissionais. Emergem processos de renovação e de ‘reconstrução’ do 

profissionalismo e novas estratégias de profissionalização. Estes processos e estratégias estarão na 

nossa intervenção neste simpósio. 

 

Pesquisa e produção docente na universidade 

A organização institucional de grupos de pesquisa em universidades e centros de investigação 

brasileiros atinge importante nível de reconhecimento quando os grupos são cadastrados na base 

eletrônica Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico CNPq, disponível desde de 1992. A partir dessa base de dados, buscamos entender 

características dos grupos de pesquisa e relacionar sua produção com indicadores de inovação na 

atuação docente na universidade. Centralmente tratamos de atributos da produção docente registrada 

por seus líderes no interior de grupos de pesquisa na subárea do conhecimento Educação Superior. 

Investigamos parcerias e redes que os docentes estabelecem e o que isso revela quanto aos processos 

de formação na universidade. A base empírica é formada pela produção inserida em grupos de 

pesquisa paradigmáticos destacados entre os que possuem avaliação máxima pelo órgão financiador de 

pesquisa no Brasil, o CNPq. A análise da produção em pesquisa, em paralelo aos documentos que 

registram a avaliação dos Programas de Pós-Graduação nos quais os docentes desenvolvem suas 

atividades, permite o cruzamento de informações e a elaboração de hipóteses sobre modos de 

colaboração, níveis hierárquicos, relações institucionais e difusão do conhecimento acadêmico. Os 

dados e informações coletados até aqui permitem ver que a atividade de pesquisa sobre Educação 

Superior se constitui em base para a formação inicial de estudantes e em formação continuada de 

docentes. Mostram, também, relações de colaboração que expressam democratização na produção do 

conhecimento e, por outro lado, reafirmam postos que conferem poder interno e externamente aos 

grupos, os quais têm por referência a produção exigida e a hierarquia adotada pelos órgãos avaliadores 

e financiadores. 

Palavras-chave: universidade – avaliação - pesquisa – docência 

 

Influências da Avaliação no Trabalho Docente: as vozes do silêncio 

Os impactos do viés neoliberal com o aumento da produtividade sob o comando do mercado e controle 
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do Estado tem se manifestado nas ações diárias da vida docente, a partir de uma pressão produtivista, a 

qual se manifesta nos indicadores de avaliação que pressionam os docentes a produzirem mais, em 

menos tempo e com menor custo e, parece haver um silenciamento. Esta pesquisa objetiva entender as 

influências das políticas de avaliação no trabalho docente e os significados do silêncio docente frente a 

essa questão. Utilizamos o conceito de silêncio na perspectiva de Orlandi (1997, p. 105) “O silêncio 

não fala, ele significa”. O silêncio que se discute aqui tem um aspecto político e, neste aspecto, toma a 

forma de silenciamento. Para análises dessas questões realizamos observações e entrevistas com 12 

professores dos Cursos de Licenciaturas Plenas em Biologia, Pedagogia, Geografia, História, Letras, 

Matemática; Bacharelados em Ciências Contábeis e Direito e 04 professores que exercem cargos de 

gestão. Os resultados apontam uma reconfiguração do trabalho docente em função das exigências 

avaliativas. Essa não é a concepção de avaliação e educação dos docentes, que entram nesse “jogo” 

por uma questão de sobrevivência. Essa é a trama que dá sentido ao silêncio. O silêncio dos docentes 

significa um descontentamento ao que está dado. Este silêncio é político, é uma forma de resistência. 

Um dos postulados apresentados por Leite para a construção da inovação pedagógica é a saída do 

docente do silenciamento, para tanto, é necessário transformar espaços informais em espaços de 

aprendizagem – espaços dos corredores, da cantina, biblioteca, bares, lan hause, e outros. Criar 

espaços de discussão na universidade, a partir da avaliação institucional participativa pode tirar o 

docente do silenciamento e promover a inovação pedagógica. 

 

Pedagogia e Avaliação: perspectivas de inovação na formação docente na educação superior  

Apresento considerações sobre as perspectivas de inovação na formação dos docentes da educação 

superior no âmbito da pedagogia e da avaliação, considerando os resultados da pesquisa caracterizada 

como estudo de caso descritivo, com abordagem qualitativa, que buscou analisar a influência do 

Discurso Regulador Geral – DRG - e do Discurso Recontextualizador – DR - na organização dos 

currículos, da pedagogia e da avaliação em dois cursos de graduação de uma IES brasileira. 

Contextualizada no cenário das novas políticas educacionais brasileiras, toma por base as categorias 

teóricas de Bernstein, bem como a as Diretrizes Curriculares Nacionais, as diretrizes do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior do Brasil. Utiliza-se da análise documental da instituição 

e de entrevistas com atores institucionais. Os resultados apontam que a tensão entre o DRG e o DR 

instala o conflito que encaminha para a ruptura com o discurso regulador dominante e para a 

conseqüente construção da gramática do dispositivo pedagógico, constituindo-se em espaço 

privilegiado de formação continuada dos docentes, bem como de construção de práticas inovadoras de 

pedagogia e de avaliação. Nesse contexto, algumas categorias de inovação aparecem como centrais, 

dentre elas a participação, a relação teoria e prática, a relação entre conhecimentos e competências, 

bem como a vinculação com o campo de prática profissional. Assim, o discurso instrucional parece 



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

12 

criar competências ou habilidades especializadas e as relações existentes entre elas. Se as regras 

recontextualizadoras são responsáveis pela formação de consciências, parece que o próprio docente é 

passível de (re)construção de consciência e ideologia. Ademais, a possibilidade real de participação e 

discussões entre estudantes e docentes, parece desenvolver as competências e habilidades específicas, 

a partir de um processo de emancipação. A participação permite que os atores institucionais criem e 

recriem os processos educativos. 

 

Repercussões da Análise do Perfil do Egresso no Trabalho Docente 

A partir das Diretrizes Curriculares que sugerem o desenvolvimento de habilidades e competências na 

formação global-profissional do indivíduo, esta pesquisa analisa a percepção dos cursos de graduação 

da área da saúde (Biomedicina, Educação Física, Farmácia e Serviço Social) do Centro Universitário 

Metodista IPA, Porto Alegre/RS, Brasil acerca da formação oferecida. Foram realizadas entrevistas 

com coordenadores dos cursos, analisadas Diretrizes Curriculares e Projetos Pedagógicos além da 

aplicação de questionários para os alunos (370 sujeitos). Foi construída uma matriz avaliativa 

tridimensional contemplando o perfil das dimensões socio-educativas, ético-políticas e técnico-

científicas.Na avaliação das respostas dos alunos utilizou-se como critério a menor ou maior 

aproximação do perfil esperado com base na Escala tipo likert.A confiabilidade do instrumento foi 

sustentada pela validação teórica apoiando-se na consistência do referencial que sustenta o projeto e a 

validação empírica no uso das análises estatísticas por meio do Escalonamento Ótimo e Análise 

Fatorial.Foi possível avaliar o perfil global de formação da área da saúde onde se verificou que os 

estudantes estão desenvolvendo competências previstas para o perfil profissional da saúde e ainda, a 

pesquisa permitiu discriminar o desenvolvimento de competências entre estudantes ingressantes e 

concluintes.Com isto foi possível perceber que está ocorrendo um avanço dos estudantes ao longo do 

processo de formação e que os cursos vêm desenvolvendo sua prática baseada nas orientações 

pedagógicas, mas, também, trazem como suporte o desenvolvimento de um profissional-cidadão, 

preocupado com a integralidade do indivíduo, como seus deveres frente à sociedade e buscando 

desenvolver um compromisso social junto ao seu processo de formação e a sua profissão com 

contribuição efetiva dos docentes que vem atendendo aos pressupostos das bases pedagógicas 

propostas. 

 

A Formação Docente na Universidade Federal do Rio Grande Do Sul segundo seus Egressos 

Este estudo tem por finalidade caracterizar a situação profissional dos docentes egressos dos cursos de 

graduação e de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contrapondo-

a com a sua vivência acadêmica, a partir dos dados obtidos com cerca de 7.000 ex-alunos cadastrados 
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no instrumento intitulado Portal do Egresso. Foram utilizados um questionário fechado e testes 

estatísticos não paramétricos, para avaliar diferenças entre as categorias monitoradas na pesquisa. Os 

indicadores revelaram a importância dos conhecimentos adquiridos para o exercício das atividades dos 

docentes, apresentaram a participação de docentes historicamente por tipo de curso, evidenciaram o 

tipo de dedicação dos atuais professores enquanto estudavam e retrataram a realidade salarial da 

categoria. Dentre outras finalidades, foi avaliada a missão institucional de oferecer à sociedade 

educação e produção de conhecimento socialmente válido, formando professores capacitados às 

exigências do mercado de trabalho. A exaustiva quantidade de informações atualizadas sobre a 

experiência no mercado de trabalho dos egressos docentes da UFRGS, apresentada e interpretada neste 

trabalho de pesquisa sobre aspectos de sua situação profissional, acadêmica e, também, acerca das 

expectativas de educação continuada na própria instituição, pode se constituir importante subsídio 

gerencial. Tais indicadores contribuem com o planejamento e a gestão universitários, com vistas à 

melhoria da qualidade das políticas institucionais voltadas à formação docente e para o atendimento 

das exigências da avaliação das instituições de ensino superior estabelecidas pelo Ministério da 

Educação, a partir da criação de base de dados que viabilize relacionamento contínuo com os egressos, 

e que permita, sobretudo, a adequação da formação acadêmica para o exercício profissional da 

categoria no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: docência – inovação – pesquisa – universidade – Brasil - Portugal 

ID/ Referência: 205 

 

1.3. 

Desafios da docência universitária: entre os saberes da pesquisa e os saberes da docência 

Autor/a (es/as):  
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Carlos, Lígia Cardoso [Universidade Federal de Pelotas] 

Cava, Patricia Pereira [Universidade Federal de Pelotas] 

Azevedo, Maria Antonia Ramos de [Unesp-Rio Claro] 

Malet, Ana Maria [Universidad Nacional del Sur] 

Mouraz, Ana  [Universidade do Porto] 

Lopes, Amelia  [Universidade do Porto] 

Ferreira, Jose Martins  [Universidade do Porto] 

Pêgo, João Pedro  [Universidade do Porto] 

Gatti, Elsa [Universidade do Porto] 

Dominguez, Laura [UR-ANEP] 

Barbot, Mabela Ruiz [UR-ANEP] 

Resumo 

A educação superior congrega, na sua conceituação, as funções de ensino e pesquisa ao produzir e 

preservar o conhecimento científico, técnico e cultural. Mesmo assim, é usual no cotidiano acadêmico 

a dissociação entre essas práticas e o privilegio da pesquisa em detrimento do ensino. Desse modo, as 

ações identificadas com o ensino são comumente realizadas desagregadas de processos investigativos 

e entendidas como reprodutoras do conhecimento já consolidado. Apesar de avanços, a recorrente 

busca por certezas inibe a dúvida intelectual que origina o olhar investigativo e a lógica da 

especialidade faz com que o conhecimento converta-se em algo fechado, inibidor do diálogo e, 

consequentemente, da possibilidade de outros caminhos e soluções diante das incertezas 

contemporâneas. A atividade docente, sem ser entendida como uma produção humana situada em um 

tempo e em um espaço e resultado de contradições, necessidades e desejos, distancia-se da 

compreensão de que se constitui em processos que podem proporcionar a produção de novos 

conhecimentos. Essas são algumas das constatações que têm desacomodado nossas práticas 

acadêmicas e incentivado ações de investigação compreendidas tanto como princípio metodológico do 

ensino quanto busca de novas aprendizagens e conhecimentos profissionais. Nesse contexto, o 

simpósio parte dos desafios que vivenciamos na dinâmica de nossas docências no ensino superior e 

dos enfrentamentos que forjamos aliando nossas experiências na pesquisa e no ensino. A partir das 

trajetórias profissionais dos proponentes, as quais se desenvolvem em diferentes contextos 

institucionais e territoriais, abordamos os desafios da docência universitária que se constrói em 

interface entre os saberes da pesquisa e da docência. Para tanto, agregamos reflexões que percorrem 

discussões sobre os impactos das ações de pesquisa nas práticas docentes, as relações e/ou cisões entre 
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as atividades de pesquisa e ensino e seus vínculos com a formação profissional, a importância da 

explicitação de diferentes lugares formativos para a docência universitária, a prática da docência como 

objeto de investigação e processo de autoformação e a compreensão de que investigar é uma 

experiência transformadora que põe em jogo a sensibilidade e os sentimentos dos sujeitos envolvidos. 

Palavras-chave: docência universitária; ensino; pesquisa; formação profissional 

 

Docencia, investigación y formación profesional en la educación superior 
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Esta participación tiene el propósito de presentar el avance del proyecto de investigación La formación 

profesional en la enseñanza, la investigación y la extensión, que se inscribe en los denominados PGI, 

(Proyecto Grupo de Investigación) en la Universidad Nacional del Sur 

A través de esta investigación nos interesa identificar el grado y el carácter de la incidencia que cada 

una de esas actividades presentan en la formación profesional que brinda la UNS, pues hemos 

advertido que desde diferentes propuestas y departamentos, se plantean actividades extramuros que 

representan distintas formas de vinculación de la universidad con la región y la sociedad, a través de 

proyectos que comprometen actividades de docencia, investigación y extensión. 

Desde la “primera revolución académica”, las universidades han adquirido rasgos específicos 

reconocibles como propósitos institucionales: son las funciones de investigación y de docencia. En 

nuestro país la función de extensión, que aparece como la vía privilegiada de contacto de la 

universidad con la sociedad, es concebida a partir de un carácter democratizador, como prestación de 

servicios o como respuesta a las demandas del mercado.  

Indagar acerca de cuánta relación existe entre dichas actividades –o funciones- y cómo se efectúa, o si 

se produce escisión entre ellas, resulta central en los ámbitos institucionales universitarios.  

Nuestro universo de estudio está compuesto por carreras y proyectos de la UNS, cuyas propuestas 

plantean prácticas de formación profesional desde la docencia, la investigación y la extensión y 

mediante el estudio de casos abarcamos: trabajos prácticos, pasantías/prácticas profesionales, tesinas, 

proyectos de extensión y voluntariado, proyectos grupales de investigación, que incluyen alumnos y 

en la formación docente: prácticas profesionales situadas y microclases.  

Dados los propósitos de esta presentación, se focalizará en el tratamiento del desafío que implica 

vincular la enseñanza y la investigación con la formación profesional en la educación superior, a partir 

de los avances realizados en el proyecto de investigación señalado. 

 

A observação de aulas em parceria multidisciplinar: da investigação às mudanças na docência 
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O projecto de par em par na Universidade do Porto(UP) surgiu na sequência de uma iniciativa 

multidisciplinar semelhante desenvolvida entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação em regime experimental no 2.º semestre de 2008/09 e durante o 

ano lectivo 2009/10, cuja maior finalidade era a de recorrer à observação de pares como uma 

oportunidade de formação de professores. Na sequência , o processo de observação de aulas em 

parceria foi alargado a título experimental a 10 Unidades Orgânicas (UO) da Universidade do Porto, 

no segundo semestre do ano letivo 2010/2011.  

A observação de aulas baseada no conceito de amigo crítico (observação de pares) é comum em 

muitas universidades. A especificidade da observação de aulas em parceria proposta para aplicação na 

U.P é o seu carater multidisciplinar e a sua finalidade formativa, quer para os observados, quer para os 

observadores. Por isso, foi imprescindível garantir que a iniciativa fosse sempre voluntária e de 

confidencialidade garantida. Assenta na confiança do docente observado perante os seus pares para 

obter uma observação da sua prática pedagógica e aumentar a sua sensibilidade pedagógica, tanto na 

posição de observado como na de observador. Já a dimensão da multidisciplinaridade serve para 

enfatizar o essencial do foco da observação – a prática da docência enquanto actividade específica e 

comum aos observados e aos observadores, e objecto de investigação. 

A proposta que se apresenta propõe-se discutir as duas questões centrais que emergem desta 

experiência, a saber: 

Qual é potencial formativo da observação de pares multidisciplinar? 

Qual é o impacto dos resultados da investigação nas práticas docentes ? 

 

¿Hay un lugar para el pensamiento en la universidad? 

El eje presenta desafíos, y estos se ubican en un “entre”. Ese entre se refiere a un intersticio, una fisura 

que se origina con respecto a los saberes de la investigación y los de la enseñanza. Dicha fisura, puede 

habilitar el pasaje, el contacto. Sin embargo es posible preguntarse: ¿Ese lugar ya está colmado o 

supone un vacío y una ausencia? El primer acto de investigación es un involucramiento emocional del 

investigador/a que toma conocimiento de los estados o tonos de sensibilidad, no de manera neutral, 

sino afectado/a por ellos en la relación consigo mismo/a (Honneth, 2007). Dar lugar al asombro o a la 

indignación, extrañarse de lo obvio, perturbarse con lo naturalizado, son prácticas de investigación. 

Ponernos los zapatos de nuestra o nuestras disciplinas, caminar junto a otros zapatos, interactuar entre 

las disciplinas, en los intersticios y las confluencias de las instituciones educativas, relacionarnos 

desde nuestras claves de enunciación, desde nuestros huecos y pasiones en la vida académica. 

Investigar significa exponerme, como investigadora, a los acontecimientos que se despliegan en un 
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campo temático. Más allá de ser una práctica que refiere a la producción de conocimiento, investigar 

es una experiencia de pensamiento, sensible, emocional; pone en juego la sensibilidad y los 

sentimientos. Produce estallidos, caos, incomodidades, desconciertos en nuestros pensares y en 

nuestro ser investigador/a, humano/a.Si el/la investigador/a se trans-forma mientras investiga, también 

despliega su ser formador en otro espacio, el espacio de la enseñanza superior. Esta es la investigación 

que proposimos en la educación superior, la que se lo hace desde la docência y de alli traemos nuestras 

reflexiones a este Congreso, tenenendo como campo la universidad en nuestro país, Uruguay. 

Tomamos el punto de enlace de la enseñanza e investigación, de la transmisión y producción de 

saberes y verdades.  

 

Licenciatura em pedagogia: o ensino na universidade e a aprendizagem para o exercício 

profissional 

A proposta de nosso artigo parte de nossas inquietações quanto à formação inicial de professores e as 

implicações dessa formação na atuação dos futuros profissionais na escola. Diz respeito a pensar o 

ensino e a aprendizagem na sala de aula universitária como polos de um mesmo contínuo. A nossa 

experiência docente e de pesquisa com crianças na escola, com professores em formação continuada e 

com docência universitária revelam os distanciamentos entre esses processos e nos mobilizam a 

investir na qualificação de nossa docência universitária, bem como contribuir nas reflexões sobre os 

processos de ensinar e aprender no ensino superior. 

Para tanto, discutiremos uma proposta de ensino e pesquisa na qual estamos envolvidas e que consiste 

em quatro etapas. A primeira delas refere-se à identificação de situações recorrentes que 

reconhecemos como problemas da formação inicial; a segunda tem por objeto a análise de nossas 

estratégias pedagógicas com alunas do curso de Licenciatura em Pedagogia nas fases de preparação e 

execução de seus estágios supervisionados; a terceira funda-se na redefinição de nossas estratégias de 

ensino e, por último, a análise e acompanhamento de estágios supervisionados posteriores. 

Apresentaremos aspectos das três primeiras etapas focando os movimentos e exercícios de reflexão 

acerca do currículo, da prática docente e da problemática social na qual nossas ações estão implicadas. 

Referimo-nos a um exercício de atitudes investigativas que ocorre em simultaneidade ao trabalho 

pedagógico, também, ao significado da pesquisa na prática docente como uma ação que possibilita aos 

professores autogerenciarem sua formação, pondo em diálogo o conhecimento teórico e metodológico 

e as urgências e desafios do cotidiano universitário. 
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O papel da docência universitária no contexto da pós-graduação: dilemas entre os saberes da 

pesquisa e os saberes da docência 

A formação para a docência no contexto universitário, no Brasil, vem sendo percebida com 

preocupação, exigindo investimentos e proposições. Entre as experiências desenvolvidas está um 

Seminário Temático de Pedagogia Universitária, oferecido aos pós-graduandos stricto sensu na 

Universidade de São Paulo, que precede a exigência do Estágio Docência. Acompanhando esse 

processo, investigamos as práticas desenvolvidas, através de uma incursão empírica em três Cursos de 

Pós-Graduação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Campus de Piracicaba: Ciências 

dos Alimentos; Entomologia e Recursos Florestais. Esse estudo, de abordagem qualitativa, tomou seis 

professores dessa disciplina como interlocutores e através de entrevistas, observação de aulas e análise 

documental dos planos de ensino procurou compreender suas concepções sobre as práticas 

pedagógicas que desenvolvem com seus estudantes, futuros docentes em formação. Também os alunos 

responderam questionários acerca da docencia correlata à pesquisa e explorou-se o uso de registros das 

aulas como referente. Pelos resultados foi possível perceber que o ensino ainda é compreendido 

distanciado da pesquisa e quão poucas são as propostas que apontam para os processos de inovação 

pedagógica, entendidos como ruptura epistemológica (Sousa Santos, 2002), Cunha, 2008). Os 

professores afirmaram que, ao participar da formação dos pós-graduandos, revisam suas práticas 

profissionais, assumindo a complexidade que as caracterizam. Há um intercâmbio geracional que, 

mesmo ainda distante das desejadas inovações, contribuem com os futuros docentes no sentido da 

construção do conhecimento sobre o ensino. Reconhecem a importância dos saberes da docência como 

elemento fundamental para o exercício profissional. O estudo aponta para a importância da 

explicitação de lugares formativos para a docência universitária, priorizando aqueles que têm força 

institucional reconhecida e legitimada e para a emergência de políticas públicas nesse sentido.Alerta 

para a necessidade da retomada do princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão 

como referente da qualidade e da formação docente.  

Palavras-chave: docência universitária; ensino; pesquisa; formação profissional 

ID/ Referência: 697 
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A didática universitária num contexto de complexidades: relações e interfaces 

 

Autor/a (es/as):  

Cunha, Maria Isabel da [Universidade do Vale do rio dos Sinos] 

Lucarelli, Elisa [Universidade de Buenos Aires] 

Leite, Carlinda [Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto] 

Ickowicz, Marcela [Universidade Nacional del Comahue/Argentina] 

Resumo: 

A didática universitária é um campo de conhecimento que se explicita em contextos políticos e 

epistemológicos que dão contornos às suas práticas e perspectivas teóricas. Tendo as relações entre 

ensino e aprendizagem como estruturante, se caracteriza como uma ação humana e, portanto, afetada 

por valores e desdobramentos nas suas relações. A crítica ao paradigma da ciência moderna nos 

ajudou a delinear outras possibilidades de fazer ciência, incorporando as dimensões sócio-culturais e 

subjetivas na compreensão da realidade. Entendemos, principalmente, que o diálogo epistemológico 

está vinculado ao diálogo afetivo e que razão e emoção são constituintes inseparáveis do homem. 

Assumimos a necessidade de transformar nossas práticas pedagógicas que se viam também atingidas 

pelas novas tecnologias e a revolução digital; pelas mudanças no mundo trabalho, com reflexos 

importantes para a formação; pela revolução sexual e estudos de gênero; pelos movimentos sociais e 

políticos que reivindicavam a substituição do colonialismo por relações de solidariedade, para citar 

algumas dimensões. É a sociedade em mudança exigindo que a educação escolarizada também mude. 

Nessa perspectiva a docência se alimenta de uma ambiência de cultura, isto é, daquilo que é valor 

entre seus pares e no seu tempo, incluindo os aspectos que tem significado no seu campo científico. 

Também está fortemente exposta aos processos regulatórios que vêm das políticas de estado. O 

professor não é só professor de uma determinada universidade; é também de uma área profissional, de 

um curso, de determinado nível de ensino. Todas essas dimensões interferem na sua docência e 

naquilo que valoriza para a realização de seu trabalho, no que agrega ao seu processo de construção 

permanente. O componente da docência recorre a muitos saberes, tanto os que o professor constrói na 

sua história e experiência de trabalho, como os que se constituem a partir das políticas contemporâneas 

ao seu exercício profissional. Essas múltiplas influências e energias fazem oscilar as funções de 

emancipação e regulação que constituem fundamentalmente os processos educativos produzidos pela 

modernidade na sociedade ocidental. A partir da trajetória de pesquisa das proponentes no campo da 

pedagogia universitária, esse simpósio se propõe a abordar as relações e interfaces que fazem da 

didática universitária um campo de conhecimento complexo. Para tal elegem a relação teoria-prática, a 
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relação ensino e pesquisa, a relação ensino e avaliação e a relação ensino e articulação institucional 

como eixos para a reflexão com impactos significativos para a construção da docência na 

universidade. Tomam os desafios contemporâneos como cenários de análise, colocando em diálogo a 

experiências de seus países. Metodologicamente as proponentes assumem a perspectiva qualitativa de 

pesquisa, usando técnicas próprias dessa modalidade, como análise documental, entrevistas semi-

estruturadas e observações na condução de seus Grupos de Pesquisa institucionalmente reconhecidos. 

 

1) A relação teoria-prática na constituição da didática universitária: relações e interfaces 

La formación de los estudiantes en las competencias de su profesión de cara al contexto 

socioeconómico pero evitando respuestas automáticas a las demandas del mercado, se convierte en un 

asunto de importancia para la universidad argentina actual e impacta en forma directa en los procesos 

que se dan en el aula del nivel. Este reconocimiento implica, en consecuencia, considerar en las 

propuestas y en las prácticas, la heterogeneidad propria de un estudiantado cuyo ingreso a las aulas es 

irrestricto, de manera desarrollar políticas en pos de una educación universitaria para las mayorías 

poblacionales, a la vez que atender las exigencias de una oferta académica de calidad La Didáctica 

universitaria, como disciplina que enfoca las prácticas de la enseñanza en el nivel desde una 

perspectiva contextualizada y multidimensional, hace suya esa preocupación y busca comprender la 

formas que desarrolla el docente universitario para favorecer situaciones de articulación teoría-práctica 

orientadas a la construcción de aprendizajes significativos en el estudiantado. Las investigaciones 

actuales sobre la enseñanza de aprendizajes complejos, como son los relativos a las prácticas 

profesionales en las carreras de grado, se orientan hacia esos propósitos.Ellas se constituyen em una 

posibilidad de acercamiento entre la matriz cultural institucional y la del estudiante. Inpactan, por su 

vez, los saberes de los docentes que tienen em las prácticas profisionales su atención. Los 

conocimientos que se han generado a lo largo de la investigación acerca de las cátedras universitárias 

aspiran a constituirse em um aporte potencial en la conformación de uma Didáctica Universitária em 

el marco de la perspectiva fundamentada crítica. 

 

2) A qualidade da formação e a relação ensino e pesquisa como estruturante da didática 

universitária  

O desejo de aprofundar a compreensão de como o discurso da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão representa a qualidade da educação universitária no Brasil, estimulou este 

estudo. Ao refletir sobre o tema investigamos o cotidiano acadêmico e explicitação das representações 

que orientam as práticas que materializam os processos de ensinar e aprender. Com base em pesquisa 

empírica que tomou os discursos primários dessa proposição, foi possível identificar quatro 
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alternativas conceituais em tensão. Uma delas se identifica com o pressuposto de que o ensino se 

beneficia da pesquisa quando incorpora a condição epistemológica da pergunta e do conhecimento em 

movimento, delineando uma didática própria. Essa condição está distante das práticas culturais que 

vêm formando os docentes da educação superior e se torna mais emergente, dada as políticas recentes 

de expansão e interiorização da educação superior pública no Brasil, assumindo compromissos de 

inclusão e desenvolvimento. A didática que se fundamenta na relação entre ensino e pesquisa toma a 

dúvida como principio epistemológico e se afasta das metodologias propostas pela racionalidade 

técnica. Entende a cultura local com referente da cultura universal e toma as subjetividades dos 

docentes e dos estudantes como parte integrante dos processos de formação. As investigações 

realizadas nessa direção estão contribuindo para definir indicadores de qualidade do ensino de 

graduação que serão orientadores dos processos de formação e avaliação. Nessa perspectiva é que se 

situam os estudos de natureza qualitativa que dão base a essa comunicação. 

 

3) Processos avaliativos e suas interfaces com a didática universitária em contextos de 

complexidade 

O discurso da qualidade e o da avaliação enquanto meio de monitorização dessa qualidade têm, nestes 

últimos anos, feito parte de grande parte das agendas das políticas do ensino superior. No caso dos 

países europeus, a organização dos cursos em função do que tem sido designado por processo de 

Bolonha foi justificada, entre outros aspectos, na intenção de promover uma formação de maior 

qualidade. Na sequência deste processo, em 2005, em Bergen, os Ministros da Educação dos vários 

países que assinaram esta declaração aprovaram os standarts e linhas orientadoras para a dimensão do 

ensino (Quality Assurance in the European Higher Education Area). Por outro lado, a partir de 2008, 

todos os cursos do ensino superior, em Portugal, passaram a ser objeto de uma avaliação externa por 

uma agência independente (A3ES- Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior) que, 

apoiada num relatório de avaliação interna produzido por cada instituição e para cada curso, analisa a 

qualidade dos cursos propostos e/ou dos existentes e propõe a sua acreditação ou não acreditação. Esta 

situação tem gerado algumas alterações na estrutura orgânica das instituições e dos cursos, bem como 

na organização dos processos didáticos. É sobre estes últimos que é focada a análise a apresentar neste 

Simpósio, sendo estabelecidas relações entre processos avaliativos e suas influências com a didática 

universitária. 

 

4) Formación y organización: relaciones posibles 

Esta presentación se refiere a las Universidades argentinas, toma como base, por un lado, algunos de 

los resultados obtenidos en una investigación que indaga acerca de los trayectos de formación para la 
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enseñanza de profesores universitários, especialistas en diferentes áreas disciplinares y profesionales 

que no han realizado carreras formales de educación en sus estudios de grado. Por otro, se incluyen los 

avances -hasta aqui obtenidos- en la investigación doctoral que indaga sobre los 

ámbitos/organizaciones (formales o creadas) favorecedoras de la formación de los acadêmicos y de 

sus saberes didácticos. En la primera investigación, la reconstrucción de historias de formación de 

profesores universitarios, mostró que la forma organizativa de la cátedra resulta el ámbito principal 

para la iniciación y desarrollo de los procesos de socialización y formación de los profesores. Sede de 

grupos académicos -la cátedra, tal como es reinterpretada y definida en la década de los 60-, reúne a 

profesores de distintas trayectorias de formación y genera un modelo formativo con rasgos típicos del 

artesanado en cuanto a formación y transmisión del oficio de enseñar. Es allí donde los jóvenes 

profesionales o principiantes aprenden a enseñar , construyendo sus saberes didácticos, al lado de un 

maestro -conocedor de una disciplina y sus modos de transmisión. Por su parte la investigación 

doctoral centra su objeto de estudio en las cátedras. Se reconstruye la historia - desde su creación hasta 

la actualidad- de dos cátedras/grupos destacados por su producción en la formación de los académicos 

en las tres funciones básicas de la universidad: docencia, investigación y extensión. 

Palavras-chave: docência universitária; relação teoria-prática, relação ensino e pesquisa; relação 

ensino e avaliação 

ID/ Referência: 366 

 

1.5. 

¿Cómo se evalúa lo aprendido? Conocer y comprender, pasos previos para un programa 

de mejora de la calidad y la innovación 

 

Autor/a (es/as):   
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Currás, Mónica Porto (contribución 5) [Universidad de Murcia] 

Medina, Elisa Navarro (contribución 2) [Universidad de Murcia] 

Hernández, Mª Luisa García (contribución 3) [Universidad de Murcia] 

Martínez, Mª José Bolarín (contribución 3) [Universidad de Murcia] 

Soto, Ana Torres (contribución 6) [Universidad de Murcia] 

Alonso, Felipe Trillo (contribución 1) [Universidad de Santiago de Compostela] 

García, Rosa Mª Méndez (contribución 4) [Universidad de A Coruña] 

Siufi, Beatriz Guerci de (contribución 5) [Universidad Nacional de Jujuy] 

Favinha, Marilia (contribución 6) [Universidad de Évora] 

 

Resumo: 

“You have the right to say you think should happen when adults are making decisions that affect you, 

and to have your opinions taken into account” (article 12 United Nations Conventions on the Rights of 

the Child) 

Problemática  

La evaluación universitaria es una de las dimensiones de la educación que está acaparando una 

inusitada atención en la última década. Una de sus líneas de investigación se ha centrado en incluir 

como una mirada privilegiada lo que opinan y sienten los protagonistas de la misma, especialmente los 

estudiantes, ya que, de acuerdo con la cita que incluimos al principio del texto, deberían tener derecho 

a que sus opiniones sean consideradas por los que pueden tomar decisiones que les afecten. Sobre 

estos planteamientos se articulan y estructuran las propuestas de trabajo que presentamos. 

Articulación entre las comunicaciones: 

El simposio estará organizado en torno a tres grandes ejes temáticos: 

1.-Enfoque de investigación: situaremos, en primer lugar, el modelo que hemos seguido en nuestras 

investigaciones y el enfoque teórico en que se enmarca, con especial atención a la consideración de 

qué aprendizajes sería preciso enseñar y evaluar, y tomando como referente al alumnado como agente 

de información. 

 

Contribución 1: La calidad del aprendizaje como criterio de excelencia para la evaluación de los 
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estudiantes en la educación superior: competencias discentes versus competencias profesionales. 

- Problemática: Pese a la grandilocuencia del título y, paradójicamente, pese a que todos los conceptos 

empleados son en realidad muy manidos, es muy escaso el acuerdo existente respecto a su significado. 

Lamentablemente, la política universitaria y cierto tipo de investigación oportunista abusan de ese tipo 

de lenguaje tan efectista como vacuo. Llenarlo de contenido contribuyendo a su mejor comprensión es 

el objetivo de este trabajo. 

- Metodología: Ensayo. A partir de trabajos de investigación previos con una metodología que utilizó 

cuestionarios y entrevistas para la recogida de datos sobre: Selectividad universitaria (Rodicio, 1993; 

Trillo y Rodicio, 1995); Calidad discente (Trillo, 2000); Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

(Trillo y Porto, 1999; Porto, 2005); Actitudes de los estudiantes hacia la Universidad (Méndez, 2007; 

Méndez y Trillo, 2010). 

- Relevancia y pertinencia para el Simposio : Tratándose de un Simposio sobre cómo se evalúa y su 

relación con la calidad en la docencia, las aportaciones de este trabajo se concretan en: 

1. Una propuesta de definición de los conceptos de calidad del aprendizaje y de excelencia. 

2. Una relectura del modelo de enseñanza basado en las competencias para la educación superior. 

3. Una caracterización de las que serían “las mejores realizaciones así como las máximas 

aspiraciones” en cuanto a las competencias discentes. 

Esta aportación es corolario de una de las tres conferencias plenarias de la anterior edición del 

congreso de AIDU (Trillo, 2010), cuyo debate actualizado trata de recuperar. La idea clave es que 

todo ello contribuya a mejor orientar la actividad docente universitaria, debiendo servir de referente a 

la hora de plantearse qué debe priorizarse en la evaluación del alumnado y cómo realizar esta 

evaluación. 

 

(Contribución 2): El alumnado como agente de información y la entrevista como instrumento de 

recogida dentro del grupo de investigación EDUCS-GEVAP. 
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- Problemática: Todo proceso planificado de enseñanza y aprendizaje se lleva a la práctica de la mano 

de dos agentes principales. Un docente que ejecuta en el aula un currículo previamente seleccionado y 

unos estudiantes que reciben e interpretan ese contenido seleccionado. Dicha interpretación es 

realizada en base a sus esquemas interpretativos, donde se conjugan el conocimiento disciplinar y 

aquel derivado de sus experiencias vitales. Nuestra investigación se basa en el alumnado como agente 

de información, donde primamos conocer cuál es su aprendizaje real (Gimeno, 2010) dando 

significado a sus aportaciones. Apostamos por una investigación dirigida a “dar sentido y a 

comprender (frente a “explicar” por relaciones causas-efectos) la experiencia vivida y narrada” 

(Bolívar, 2002, p. 6) por los alumnos. Nuestro grupo concibe la enseñanza entendida en su propio 

contexto y, en tal caso, estimamos que no podemos obviar las dimensiones conceptuales, emotivas y 

morales que se derivan de las respuestas de los alumnos. Dichas apreciaciones difícilmente pueden ser 

tomadas con instrumentos que encorsetan la realidad y que no permiten dar sentido “a la experiencia 

humana” (Bolívar, 2002) que el alumno vive a través de la educación. 

- Metodología: La comunicación presentada expone el modelo de investigación que este grupo sigue, 

basado en los estudiantes como agentes de información y en la entrevista semiestructurada como 

instrumento de recogida. 

- Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio: Esta comunicación 

sintetiza cómo, tras varios procesos investigativos anteriores (detallados en Navarro et al., 2008), 

hemos convertido la entrevista semiestructurada como la herramienta que mejor se adapta a nuestros 

objetivos de investigación, ofreciéndonos una gran riqueza de informaciones y matices que 

difícilmente conseguiríamos con otros instrumentos. Una imagen detallada de ello, de nuestro modo 

de proceder con el alumno y de utilizar la entrevista, la daremos en este trabajo. 

2.-Procedimientos de evaluación: partiendo de la corriente de investigación articulada en torno a la 

“voz del alumnado” para la obtención de la información, pero sin desconsiderar la necesaria 

complementariedad que pueden ofrecer docentes y análisis de documentos para conocer cómo se 

evalúan, presentaremos tres trabajos situados en la Universidad de Murcia, la Universidad de A 

Coruña y la Universidad Nacional de Jujuy (Argentina). 

 

(Contribución 3): Procedimientos de evaluación en los Grados de Pedagogía y Educación Social 

de la Universidad de Murcia: voces de los estudiantes. 

- Problemática: La evaluación del alumno universitario es entendida como un proceso de recogida de 

información que tiene una doble finalidad, por un lado, la certificación académica de los aprendizajes 

adquiridos por el alumnado y, por otro lado, informar y orientar al alumno sobre sus progresos y 
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deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambas funciones están destinadas a la mejora de 

la calidad docente, donde el alumnado cobra un papel protagonista. 

Desde esta perspectiva, en nuestra investigación partimos de dos planteamientos: 1) las percepciones e 

interpretaciones de los estudiantes son fundamentales para poder conocer y comprender cómo se 

desarrolla en la práctica la evaluación; 2) el qué se evalúa no es independiente del cómo, cobrando 

especial relevancia los procedimientos que se empleen. 

- Metodología. Con esta comunicación queremos presentar un estudio realizado en los Grados en 

Educación Social y Pedagogía, donde recogemos información ofrecida por los discentes a través de 

una metodología que combina distintas técnicas, que se sitúan dentro de los denominados métodos 

descriptivos (Salkind, 2009). 

- Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. No podemos obviar que 

estamos en la implantación de una reforma en la que hemos aceptado que era necesario modificar 

planes de estudio, metodologías docentes y aprendizajes a evaluar, pero ¿se ha variado de algún modo 

la forma en que se evalúa a los estudiantes?, ¿se puede observar la especificidad de cada titulación en 

la forma en que se enseña y evalúan los aprendizajes pretendidos? Todos estos aspectos evidencian la 

importancia y pertinencia de incluir estos contenidos en el simposio. 

 

(Contribución 4): La evaluación del aprendizaje en el Grado de Maestro en Educación Infantil 

de la Universidad de Coruña: percepciones de profesores y estudiantes. 

- Problemática: El fin de este trabajo es compartir un conjunto de reflexiones que nos ayuden a 

comprender mejor la singularidad del proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

universitarios en el Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de A Coruña, a partir de 

diferentes fuentes de información. 

- Metodología: Se trata de un estudio enmarcado dentro de un enfoque eminentemente descriptivo e 

interpretativo. La recogida de información se realiza a través de los siguientes instrumentos: 

- Las guías docentes de las materias del Grado de Maestro en Educación Infantil correspondientes a 

los tres primeros cursos de dicho Grado, a partir de las cuales se ha realizado un análisis documental. 

- Un recurso de autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha aplicado al 

profesorado. 

- Y un recurso de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje que se ha aplicado al alumnado. 

- Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio: La información obtenida 

nos arroja argumentos y a la vez interrogantes sobre diferentes dimensiones del proceso de evaluación 
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del aprendizaje en la Universidad. Pareciera que la opción por una evaluación educativa, formativa y 

formadora, en un marco institucional aparentemente favorable para ello (por el papel activo que le 

otorga al alumnado, por la importancia que le otorga al proceso frente al resultado, por el enfoque 

metodológico que favorece el trabajo en grupo, por el incremento de la acción tutorial, etc.) sigue 

siendo una meta sobre la que seguir trabajando, más que un objetivo logrado. 

 

(Contribución 5): Profesores evaluando cómo evalúan: un estudio con alumnos del Posgrado en 

Docencia Superior de Jujuy. 

- Problemática: Se propone construir un perfil evaluador a partir del relato que docentes de nivel 

superior, de distintas especialidades y áreas de conocimiento, actualmente cursando la carrera de 

postgrado “Especialización en docencia superior”, realizan sobre sus propias experiencias de 

evaluación. 

- Metodología: El abordaje se concretó a través de un cuestionario semiestructurado, planteado en dos 

momentos: 

a) El primero constituyó un ejercicio de memoria, para desde la mirada retrospectiva, identificar 

aquellas estrategias de evaluación que tuvieron como alumnos y mantienen hoy como docentes. 

Debían además justificar el valor de tales prácticas. 

b) Luego se solicitó una descripción de los criterios y técnicas de evaluación aplicados en su 

desempeño docente y que pudieran considerarse innnovadoras. De igual modo que en el caso anterior, 

se solicitó estimar el logro de los objetivos pedagógicos establecidos en las respectivas cátedras. 

- Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio: Esta comunicación aporta 

la visión sobre el proceso de evaluación que desarrollan docentes de Educación Superior basándose en 

las experiencias que han tenido en su experiencia discente, y en un momento en que nuevamente son 

alumnos para ampliar y mejorar su formación profesional. De esta forma, se pretende dar un paso más 

en el conocimiento de cómo se evalúa lo aprendido, al mismo tiempo que se propone una reflexión 

sobre la propia práctica que pueda favorecer una mejora de la calidad de la misma. 

3.-Contenidos: conocidos los procedimientos de evaluación empleados en la Licenciatura de 

Pedagogía, quisimos analizar qué contenidos eran los que pretendían evaluarse con esos recursos, lo 

cual constituyó el objeto del último estudio de investigación que sintetizamos en este simposio. 

 

(Contribución 6): Los recuerdos de los alumnos sobre contenidos evaluados en la Licenciatura 

de Pedagogía de la Universidad de Murcia. 
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- Problemática. Pocas veces se ha tratado de conocer el aprendizaje adquirido por el alumnado al 

finalizar sus estudios en el ámbito universitario. La mayoría de las evaluaciones han girado en torno al 

aprendizaje referido a una asignatura concreta, no tanto al conocimiento global de varios años de 

formación académica y profesional. Por ello, con este trabajo se pretende ofrecer una reflexión general 

acerca de los resultados alcanzados en una investigación que tiene la finalidad de dar a conocer 

aquellos referentes conceptuales que quedan en el recuerdo del alumnado de la Licenciatura de 

Pedagogía (2005-2010) al finalizar sus estudios universitarios, teniendo en cuenta que el aprendizaje 

de los estudiantes queda condicionado a cómo crean que serán evaluados (Biggs, 2006). 

- Metodología. El reto de adentrarnos en el aprendizaje que ha quedado en el alumnado después de 

cinco años de formación universitaria ha sido abordado mediante el recuerdo individual y grupal a 

través de cuestionarios abiertos que permitieran al alumnado expresar sus ideas –para cada una de las 

asignaturas troncales y obligatorias- sin ningún tipo de restricción. 

- Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. Este último aporte al 

simposio pretende dar muestra de otra de las vías de indagación que está realizando el grupo de 

investigación, y que se centra no sólo en conocer los procedimientos de evaluación empleados, sino 

también aproximarnos al reto de analizar qué contenidos eran los que se han evaluado y forman parte 

del conocimiento de un gran número de profesionales de la educación. 

Palavras-chave: evaluación, estudiantes, voces, calidad, universidad 

ID/ Referência: 295 

 

1.6. 

Desafios da docência universitária no século XXI: múltiplos olhares a partir de 

referências historicopolíticas, socioculturais, epistemológicas e pedagógicas 

 

Autor/a (es/as):  



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

30 

Fernandes, Cleoni Maria Barboza (Contribuição 1) [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul] 

Morosini, Marilia Costa (Contribuição 2) [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PUCRS] 

Somers, Patricia (Contribuição 3) [University of Texas at Austin] 

Pan, Miriam (Contribuição 4) [Federal University of Parana] 

Cofer, Jim (Contribuição 5) [Missouri State University] 

Heitzman, Amy (Contribuição 6) [University Professional Continuing Education Association] 

Leite, Denise (Contribuição 7) [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

Silveira, Denise Nascimento (Contribuição 8) [Universidade Federal de Pelotas] 

Broilo, Cecília Luiza (Contribuição 9) [Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PUCRS] 

Severino, Francisca Eleodora Santos (Contribuição 10) [Universidade do Grande ABC. Santo André-

SP. Brasil] 

 

Resumo: 

Este simpósio envolve cinco universidades, sendo quatro brasileiras: Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal de Pelotas e 

Universidade do Grande ABC/SP, e uma estadunidense: Universidade do Texas. Utilizamo-nos de 

uma metáfora – a composição do mosaico – antiga criação artística, para compreender e problematizar 

a docência universitária, como um fenômeno social e um exercício profissional de responsabilidade 

cidadã que precisa resgatar/fortalecer a finalidade ético-existencial da humanidade do humano para 

outra sociedade justa e solidária. A composição das ideias pelos autores/autoras transitou pelo diálogo 

humano como condição do diálogo epistemológico e político, tentando fazer a ultrapassagem da 

denúncia e da constatação crítica – necessárias – de dificuldades e de impossibilidades. Buscamos pré-

ocupar-nos com os espaços de contradição assumindo riscos de encarar problemas como desafios, sem 

a ingenuidade salvacionista e sem a naturalização do inevitável, ou seja, do que está dado. A presença 

de diferentes pesquisadores de diferentes instituições e países catalisou a discussão, que tem na 

contextualização da problemática da docência universitária, em suas múltiplas dimensões, seu fio 

condutor na convergência das questões nacionais e globais e na diferenciação das questões locais e 

institucionais. Para dar conta das múltiplas dimensões: historicopolíticas, socioculturais, 

epistemológicas e pedagógicas, apresentamos as articulações que produziram a composição das 
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peças/dos textos desse mosaico/simpósio, destacamos a internacionalização; as políticas públicas; a 

inovação pedagógica; a docência universitária e, especialmente, a formação de formadores de 

professores e a qualidade social de seu exercício profissional. Firmamos o compromisso de respeito à 

singularidade de cada olhar e de cada experiência a partir da compreensão de que na realidade não há 

fenômenos simples; o fenômeno é um tecido de relações, tal como aprendemos cm Bachelard. A 

junção das peças/dos textos de um mosaico/simpósio implicou em uma artesania, mediada por 

diálogos com a realidade e com os teóricos/autorias que sustentaram o processo vivido na elaboração 

dos textos. As lacunas que ficaram são aquelas peças/fragmentos de realidade/textos que escaparam, 

porque sabemos que não temos as respostas, cabe-nos fazer mais perguntas sem a pretensão de se 

esgotarem nas possíveis respostas, juntando o epistemológico, o político e, especialmente, a eticidade 

nas relações humanas e com a produção de conhecimento no contexto universitário e com o mundo lá 

fora. Nossos movimentos de reflexão estão assentados na compreensão da diferença como uma 

categoria de conteúdo ético para além da questão cultural, embora também o seja. A composição do 

mosaico/simpósio é constituída: 1.Internacionalização da educação superior e docência universitária; 

2. A filosofia das ações afirmativas e sua aplicação nas Américas; 3. Desafios para inovação 

pedagógica na universidade do século. 21; 4. Reflexões sobre a pedagogia universitária e a formação 

inicial de professores; 5. Formação inicial de professores e professores universitários formadores: 

contradições, desafios e possibilidades; 6. Formação dos professores universitários para a prática 

educativa em contexto de violência escolar. 

Palavras-chave: docência universitária; internacionalização; políticas públicas; inovação pedagógica; 

qualidade social. 

 

Texto 1 internacionalização da educação superior e docência universitária  

Contribuição 2 

A Educação superior vem sendo marcada por um crescente processo de internacionalização que por 

sua vez acarreta influências na docência universitária. A Internacionalização é um fato inerente à 

universidade, entretanto é no final do século passado que ela se expande e passa a ser critério de 

excelência na qualidade. São identificados um período de modernização universitária, seguido de 

outro de governança entre o estado nação e transnacionalização e, um mais recente, de regularização 

legitimadora com o domínio do processo de acreditação institucional nacional, regional e 

transnacional. O presente trabalho identifica e analisa essas influências a partir da teoria de Dridksson 

quanto à cooperação internacional tradicional e cooperação internacional horizontal. A primeira é 

conceituada com ênfase no mercado e pelo qual os países e as instituições de educação superior 

competem entre si por demandas de sujeitos e consumidores, por ideias e influências. A segunda com 
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princípios de análise social a partir de uma perspectiva crítica e da ideia de consciência e solidariedade 

internacional. Os indicadores/estratégias dos dois tipos de cooperação são ressaltados. Também são 

analisados na perspectiva institucional a influência da internacionalização sobre as funções 

universitárias de pesquisa e de ensino e a dicotomia entre essas funções. Complementando o trabalho é 

realizado um estudo sobre o sistema nacional de pós-graduação no Brasil e seus dados sobre 

cooperação, destacando a dicotomização da formação de recursos humanos para a produção de 

conhecimento via pesquisa e da formação de recursos humanos, via ensino. Como resultado aponta-se 

para a existência de um processo de cooperação híbrida que causa impacto na docência universitária 

caracterizando-a como uma atividade muito maior do que a de ensino ou à relacionada à produção do 

conhecimento, mas uma função universitária que envolve paradigmas e valores de visão de mundo. 

Palavras-chave: Internacionalização. Docência universitária. Funções universitárias. 

 

Texto 2 A filosofia das ações afirmativas e sua aplicação nas américas 

(Contribuições 3, 4, 5 e 6) 

As politicas de ação afirmativa na educação têm sido utilizadas em todo o mundo como um meio de 

fornecer acesso e equidade para grupos sub-representados. De acordo com Clancy e Goastellec (2007), 

o debate sobre ação afirmativa se concentra em três questões principais: mérito herdado, a igualdade 

de direitos (acesso aberto ou acesso por teste de admissão) e equidade (igualdade de oportunidades). 

Há uma série de inquietantes questões filosóficas. O que é mérito e como pode ser medido? Quem 

deveria frequentar o ensino superior e quem realmente frequenta? A equidade pode proporcionar 

igualdade para todos os grupos? Como a sociedade se beneficia de programas de ação afirmativa? De 

acordo com Tierney, ´´defensores alegam que a ação afirmativa permite que grupos anteriormente 

marginalizados entrem na educação superior. Os críticos dizem que é uma política de substituição dos 

critérios tradicionais de admissão por táticas questionáveis, destinadas unicamente a superar a sub-

representação de grupos minoritários (2007, p. 385). Vamos explorar estas questões utilizando várias 

teorias filosóficas para situar o debate. Entre os filósofos podemos citar . Among the researchers we 

cite are Aristotle, Alon and Tienda (2007), Eberhardt and Fiske (1994) Moses (2010), Moses and 

Chang (2006), Rawls (1972, 1993), and Tierney (1997, 2007). Analisamos em detalhe as abordagens 

utilizadas por três países da América: Canadá, Estados Unidos e Brasil. Com histórias diferentes, 

demografia e sistemas jurídicos distintos, cada país tem uma abordagem única para a equidade e 

aborda a filosofia de ação afirmativa de diferentes maneiras. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Ações Afirmativas. Princípios Filosóficos. 
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Texto 3 desafios para inovação pedagógica na universidade do século. 21 

(Contribuição 7) 

Muitas das inovações que se desenvolvem nas universidades contemporâneas refletem demandas das 

agências de avaliação ou de fomento à pesquisa ou demandas do setor produtivo. De certa forma, tais 

inovações têm caráter de inovação tecnológica e se destinam a ampliar alternativas de inserção nos 

mercados globais. A inovação tecnológica possui relevância para os países inseridos no mundo 

competitivo. O desafio da universidade, no entanto, está em colocar ao lado da inovação tecnológica, a 

inovação pedagógica. Neste Simpósio vamos discutir o tema com apoio em pesquisas recentes. 

Entendemos que a inovação pedagógica responde ao compromisso social de formação do humano 

docente e do humano aluno. Ela se afirma em uma universidade socialmente empreendedora, uma 

universidade que forma para cidadania democrática nos contextos contemporâneos em suas 

contradições e paradoxos. 

Palavras-chave: Universidade Século 21. Inovação pedagógica. Avaliação. 

 

Texto. 4 reflexões sobre a pedagogia universitária e a formação inicial de professores 

(Contribuição 8) 

Este texto apresenta apontamentos sobre a formação dos licenciandos em cursos de Licenciatura em 

Matemática. Trata-se de um recorte de uma pesquisa interinstitucional no Grupo de Pesquisa 

“Formação de Professores, licenciaturas e práticas pedagógicas”, em que analisamos as narrativas e 

representações dos professores formadores. Apoiamo-nos em princípios da pedagogia universitária e 

da formação inicial docente, buscando questões específicas sobre a formação de professores de 

Matemática, segundo uma proposta reflexiva percebendo a Matemática como construção histórica e 

sociocultural.. Ao interseccionar essas questões, tenho o objetivo de caracterizar o trabalho docente 

como trabalho interativo e com finalidades, com e entre pessoas. Como uma modalidade de interação 

que une o trabalhador com seu objeto de trabalho, objeto que é humano e, como tal, transforma este 

fazer em original e particular. Há que se ter um cuidado com essa experiência, que pode ficar sem a 

teorização sobre os saberes que mobilizamos para resolvê-la e se perder como um saber isolado da 

prática social. Alguns autores concordam que a formação deve contemplar as práticas existentes, mas 

essas devem proporcionar a construção de quadros de inteligibilidade que promovam e aprofundem as 

dimensões emancipatórias de uma formação científica, com a reconstrução do sentido dessas 

experiências. Nessa perspectiva, a presença das questões da contemporaneidade são fundantes: a 

pedagogia universitária poderá ajudar a valorizar saberes, a considerar novas formas de relação com o 

trabalho, e a compreender o impacto das tecnologias da informação e da comunicação que induzem a 



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

34 

outras maneiras de aprender e de conhecer. A contribuição de Vieira Pinto (1969); Paulo Freire (1985; 

1987); José Correia (1985; 2009); Denise Leite (2006; 2009), Marilia Morosini (2006; 2009), Cleoni 

Fernandes (1999;2005); Fernandes e Silveira (2007), Dario Fiorentini (2006;2008), dentre outros, 

sustentam a discussão proposta nesse texto. 

Palavras-chave: Docência Universitária. Formação Inicial de Professores. Cidadania cognitiva. 

 

Texto 5 formação inicial de professores e professores universitários formadores: contradições, 

desafios e possibilidades 

(Contribuição 1 e 9) 

A polissemia e a porosidade do conceito de formação no contexto das políticas públicas em relação à 

formação de professores indicam a necessidade de compreendermos as relações entre espaçotempo 

sociocultural, processos investigativos e ao próprio significado do papel social dos professores 

universitários formadores. No Brasil, as demandas forjadas por movimentos sociais e políticos mais 

operativos na consolidação da democracia e a inserção das classes menos favorecidas, através de 

políticas compensatórias e de acesso a bens materiais culturais, configuram concepções político-

sociais e epistemológicas que estão desafiando concepções pedagógicas cristalizadas histórica e 

culturalmente. Essa inserção trouxe outros sujeitos históricos, com linguagens de seu tempo e de seu 

espaço com novas territorializações de saberes, poderes e valores mexendo na ordem de exclusividade 

do controle social e cultural de uma classe hegemônica na universidade. Este texto elaborado a partir 

de estudos e de achados de pesquisa no Grupo de Pesquisa “Formação de Professores, licenciaturas e 

práticas pedagógicas”, envolvendo diferentes produções das autoras, as quais se propõem discutir essa 

realidade com professores de Cursos de Licenciatura – Formação Inicial de Professores para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A abordagem da pesquisa é qualitativa de cunho 

etnográfico e o critério principal de análise é a qualidade social na discussão da democratização de 

acesso aos saberes/ conhecimentos e aos bens culturais decorrentes desse acesso. Para essa discussão 

trazemos Paulo Freire (1987); Vieira Pinto (1969); Milton Santos (1996); Marilena Chauí (2003); 

Denise Leite (2009); Carlinda Leite (2005); Cortella (1998); Fernandes e Silveira (2007); Morosini e 

Fernandes (2011); Correia (1989) dentre outros. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Professores universitários formadores; Qualidade social. 

 

Texto 6 formação dos professores universitários para a prática educativa em contexto de 

violência escolar 
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(contribuição 10) 

A discussão sobre bullying escolar, na sua interface com a formação inicial dos professores, é objeto 

desta comunicação que destaca a dificuldade enfrentada pelos professores formadores que têm sua 

prática prejudicada ao se defrontarem com violência também na universidade. A dificuldade do 

professor, em trabalhar no contexto de violência, traduz a carência de abordagens relacionadas ao tema 

na sua formação profissional no ensino superior e a conseqüente vulnerabilidade que cerceia o 

processo de interação humana. O que ensinar aos jovens se, no neoliberalismo, os seres humanos 

perderam os parâmetros éticos e sua vida torna-se liminar e arriscada? Este trabalho apóia-se em 

pesquisa etnográfica que desenvolvo na cidade de São Paulo, Brasil, e que toma por referência uma 

amostragem de 30 sujeitos entre universitários, professores, gestores educacionais e funcionários que 

tenham enfrentado situações de violência na escola. A expressão destas vozes ganha relevância por se 

considerar que ela pode conter fragmentos de confrontos entre valores de formação humana, que se 

produzem na universidade, e valores da produção de uma identidade fraturada pela violência de 

condicionantes sociais, potencializados pela crise de desenvolvimento que nos envolve. Partindo da 

constatação de que o bullying tem se intensificado e que a universidade não aborda com clareza o 

paradoxo da violência simbólica que impacta a todos os profissionais que atuam na formação inicial 

do professor, a reflexão privilegia o processo de interação humana com base conceitual em Paulo 

FREIRE (1996). Busca as contribuições de BOURDIEU ( 2009,1998,1999) no que se refere a 

violência e dominação simbólica. ENGUITA (2004) contribui para a discussão sobre a educação e 

mudança social. GOMES e SACRISTÁN com a função e formação do professor no ensino para a 

compreensão de diferentes perspectivas. Os resultados apontam para a necessidade de pesquisas sobre 

violência na sua interface com a formação de professores. 

Palavras-chave: Violência simbólica, Formação de professores, Bullying. 

Palavras-chave: docência universitária; internacionalização; políticas públicas; inovação pedagógica; 

qualidade social 

ID/ Referência: 1094 

 

1.7. 

Ensino, avaliação e aprendizagens no ensino superior 

 

Autor/a (es/as):  
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Fernandes, Domingos (Contribuição 1) [Universidade de Lisboa, Instituto de Educação] 

Rodrigues, Pedro (Contribuições 1 e 6) [Universidade de Lisboa, Instituto de Educação] 

Nunes, Cely (Contribuições 1 e 6) [Universidade de Lisboa, Instituto de Educação] 

Melo, Benedita Portugal e (Contribuição 6) [Universidade de Lisboa, Instituto de Educação] 

Fera, Raquel (Contribuição 6) [Universidade de Lisboa, Instituto de Educação] 

Devesa, Isaura (Contribuição 6) [Universidade de Lisboa, Instituto de Educação] 

Borralho, António (Contribuição 5) [Universidade de Évora, Escola de Ciências Sociais] 

Fialho, Isabel (Contribuição) [Universidade de Évora, Escola de Ciências Sociais] 

Cid, Marília (Contribuição 5) [Universidade de Évora, Escola de Ciências Sociais] 

Barreira, Carlos (Contribuição 4) [Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação 

Bidarra, Graça (Contribuição 4) [Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação 

Vaz-Rebelo, Maria Piedade (Contribuição 4) [Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação 

Monteiro, Frederico (Contribuição 4) [Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação] 

Cunha, Emmanuel (Contribuição 2) [Universidade do Estado do Pará] 

Monteiro, Albêne (Contribuição 2) [Universidade da Amazónia] 

Alves, Maria Palmira (Contribuição 3) [Universidade do Minho, Instituto de Educação] 

Morgado, José Carlos (Contribuição 3) [Universidade do Minho, Instituto de Educação] 

Sá, Susana Oliveira e (Contribuição 3) [Universidade do Minho, Instituto de Educação] 

Rodrigues, Susana Cruz (Contribuição 3) [Universidade do Minho, Instituto de Educação] 

 

Resumo: 
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Problemática 

O Simpósio surge no âmbito do Projeto de Investigação Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino 

Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspetivas, financiado pela FCT. A equipa de 

investigação integra investigadores, bolseiros de investigação e estudantes de mestrado e de 

doutoramento de sete universidades: quatro portuguesas e três brasileiras. 

A problemática geral do Simpósio está centrada em Processos Pedagógicos no Ensino Superior, 

nomeadamente nos domínios do ensino, das aprendizagens e da avaliação. Ou seja, trata-se de 

descrever, analisar e interpretar processos e práticas pedagógicas que, reconhecidamente, ocupam um 

lugar relevante na educação e na formação dos alunos do ensino superior e nas ações dos seus 

professores. Por isso, parece inevitável que este propósito seja apoiado em observações realizadas em 

contexto de sala de aula e abrangendo várias áreas do conhecimento (e.g. Ciências Sociais, Ciências da 

Saúde, Ciências e Tecnologias, Artes e Humanidades), e em inquéritos por entrevista e por 

questionário junto de professores e estudantes. Importa ainda ter em conta os desenvolvimentos que se 

têm verificado no domínio das teorias do desenvolvimento curricular, das aprendizagens e de 

avaliação. 

É neste contexto que os investigadores que propõem este Simpósio terão oportunidade para partilhar 

experiências e pontos de vista decorrentes do desenvolvimento do projeto acima referido nas 

respetivas universidades. Neste sentido, o Simpósio constituirá um tempo e um espaço de partilha da 

produção teórica dos pesquisadores envolvidos no projeto acerca do ensino, da avaliação e das 

aprendizagens no ensino superior, referindo particularmente o que se investiga e os desafios que é 

necessário enfrentar para melhorar aqueles processos pedagógicos. Parte-se de uma problemática 

comum pois, tanto em Portugal como no Brasil, é evidente a necessidade de se desenvolver 

conhecimento de forma regular, contextualizada e sistemática nos domínios do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação no ensino superior. Estes domínios indissociáveis são considerados 

fundamentais para compreender a atual configuração da organização pedagógica no ensino superior. 

Articulações Entre As Comunicações 

Cada uma das seis sessões em que o Simpósio foi organizado dará uma contribuição específica, mas 

articulada com todas as outras, para que se atinjam os propósitos acima referidos. Os conteúdos das 

sessões são os seguintes: 

Discussão relacionada com o desenvolvimento de investigação nos domínios do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação.  

Análise de desafios a enfrentar para que o ensino possa responder a novas formas de organização 

pedagógica.  

Práticas inovadoras de ensino e de avaliação no ensino superior.  

Descrição e análise de práticas e processos de avaliação.  

Relações entre práticas docentes no ensino superior e aprendizagens.  

Análise e discussão de trabalhos de investigação (teses e dissertações) realizados em Portugal.  
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CONTRIBUIÇÃO 1  

Uma Investigação em Ensino, Avaliação e Aprendizagens no Ensino Superior 

Problemática 

O principal propósito desta investigação, financiada pela FCT em Portugal e pela FAPESPA e 

FIDESA, no Brasil, é descrever, analisar e interpretar práticas de ensino e de avaliação numa 

variedade de cursos de sete instituições do ensino superior. Consequentemente, as práticas de ensino e 

de avaliação e as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos serão analisadas e relacionadas tendo em 

conta uma diversidade de variáveis que é necessário considerar. Além disso, a investigação visa 

conhecer representações sustentadas por professores e estudantes acerca daqueles três domínios. 

Metodologia 

A investigação tem uma base empírica muito significativa pois prevê, nas sete universidades, a 

observação de 1120 horas de aulas, entrevistas profundas a 56 professores, entrevistas profundas a 140 

alunos utilizando grupos focados e um questionário a administrar a professores e alunos dos cursos de 

licenciatura envolvidos no estudo. Assim, a investigação é, por natureza, intensiva e extensiva, 

obtendo-se dados quantitativos e qualitativos que serão analisados utilizando técnicas estatísticas e 

uma diversidade de técnicas de sistematização e transformação, respetivamente. 

Nas opções de natureza metodológica será particularmente relevante a apresentação, discussão e 

análise da Matriz da Investigação, a concepção e desenvolvimento do Questionário e dos Guiões 

Orientadores para as entrevistas individuais e focadas e para as Observações das aulas. 

Relevância E Pertinência Do Trabalho Para A Questão Geral Que O Simpósio Equaciona 

A caracterização desta investigação, a discussão dos seus fundamentos teóricos e epistemológicos e do 

conhecimento que se espera gerar, constituem as bases a partir das quais se desenvolverão as outras 

contribuições do simpósio nos domínios do ensino, das aprendizagens e da avaliação. 

 

CONTRIBUIÇÃO 2  

A Organização Pedagógica no Ensino Superior: desafios à docência 
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Problemática 

A organização do Ensino Superior no Brasil é norteada pelos princípios da Lei 9394/96 e, em cada 

IES, por um Projeto Pedagógico de Curso que delimita questões administrativas, acadêmicas e 

curriculares de acordo com a natureza institucional. O desafio que se destaca no andamento da prática 

pedagógica consiste em construir o ensino e os processos avaliativos considerando o sujeito da 

aprendizagem e sua forma de aprender, com limites e avanços, diante de um conteúdo disciplinar 

ensinado. Assim, a organização pedagógica que se propõe formar o profissional crítico deve buscar em 

sua prática compreender a forma como ele aprende, para que se efetive um ensino que busque uma 

mudança de atitude do aluno em suas práticas de aprendizagem. 

Metodologia 

Apesar dos avanços consideráveis no campo do ensino, das aprendizagens e da avaliação, percebido a 

partir da leitura da vasta literatura produzida nos últimos dez anos nas teses e dissertações oriundas 

dos programas de pós-graduação, de livros e periódicos que divulgam a produção de autores que se 

preocupam com o estudo das categorias já identificadas, há necessidade de um estudo mais acurado, 

agora em curso, no âmbito do projeto AVENA. 

Relevância E Pertinência Do Trabalho Para A Questão Geral Que O Simpósio Equaciona 

O que se busca com o desenvolvimento deste projeto de pesquisa é descrever, analisar e interpretar 

práticas de ensino e de avaliação desenvolvidas em diferentes cursos de universidades brasileiras e 

portuguesas. Assim, o objetivo principal do estudo que se pretende apresentar é contribuir com as 

discussões sobre os desafios que tm sido postos à docência do ensino superior, especificamente no 

campo da avaliação das aprendizagens, que entendemos relevante, pois procurará compreender como 

os professores articulam as dimensões ensino-aprendizagem no contexto da avaliação no seu fazer 

pedagógico e o seu reflexo para a melhoria do ensino acadêmico. 

 

CONTRIBUIÇÃO 3 

Práticas Inovadoras no Ensino Superior 
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Problemática  

O Processo de Bolonha induziu alterações significativas nos modos de ensinar, de avaliar e de 

aprender no Ensino Superior, conduzindo à reconfiguração do papel do estudante e do docente. A 

literatura sobre esta temática destaca a importância da articulação entre o ensino e a avaliação para a 

melhoria das aprendizagens dos estudantes, sendo relevante compreender como e que métodos de 

ensino/aprendizagem em que os estudantes tenham uma participação ativa no processo têm impactos 

positivos na avaliação. 

Metodologia 

Orientados por esta problemática, realizámos uma investigação de natureza qualitativa, cujo corpus é 

constituído por 310 artigos em periódicos, abrangendo o período entre 2006-2008. Utilizou-se a 

análise de conteúdo para redução e categorização dos dados. Os resultados revelam que as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação suportam muitos programas de avaliação das 

aprendizagens, quer em contextos presenciais, quer à distância; a avaliação formativa tem cada vez 

maior implementação e as práticas de autoavaliação e o feedback assumem um lugar central; a 

avaliação por pares e a utilização de (e-)portefólios são métodos inovadores que possibilitam ao 

estudante ser construtor da sua própria formação, uma vez que lhe é dada a oportunidade de analisar e 

negociar os critérios que estarão na base da avaliação. Por seu lado, o docente assume-se como um 

facilitador deste processo, ao reunir as condições e os espaços que permitam ao estudante 

problematizar, investigar, questionar, propor e descobrir. 

Relevância E Pertinência Do Trabalho Para A Questão Geral Que O Simpósio Equaciona 

Estes resultados contribuirão quer para a construção das grelhas de observação de aulas, no 2º 

semestre do 2011/2012, em 4 universidades públicas portuguesas e brasileiras, em cerca de meia 

centena de unidades curriculares, quer da elaboração do guião das entrevistas a realizar aos docentes e 

estudantes, no final do ano letivo, no âmbito do projeto AVENA. 

 

CONTRIBUIÇÃO 4 

Processos e práticas da avaliação das aprendizagens no ensino superior 
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Problemática 

A presente comunicação centra-se na avaliação, um dos aspectos essenciais do ensino e aprendizagem 

do ensino superior. Na medida em que a implementação dos novos desenvolvimentos nas práticas da 

avaliação enfrenta numerosas dificuldades, interessa perceber de que modo professores e estudantes 

percepcionam estas mesmas práticas e em que medida persistem aquelas que se confinam a uma 

avaliação predominantemente sumativa, baseada na aplicação de testes escritos, sem explorar o seu 

potencial formativo, ou, pelo contrário, emergem práticas e métodos de avaliação alternativos.  

Metodologia 

Num primeiro momento, pretende-se rever a literatura especializada neste domínio, dando conta dos 

novos e recentes desenvolvimentos na avaliação das aprendizagens, bem como das mudanças 

introduzidas na sequência do processo de Bolonha. Num segundo momento, iremos proceder a uma 

primeira leitura dos dados do Questionário sobre Práticas e Perspectivas de Avaliação, Ensino e 

Aprendizagem no Ensino Superior, aplicado a estudantes e professores, no âmbito do Projecto Avena, 

procurando, desta forma, conhecer melhor de que modo professores e estudantes se posicionam 

relativamente à avaliação das aprendizagens neste nível de ensino. 

Relevância E Pertinência Do Trabalho Para A Questão Geral Que O Simpósio Equaciona  

Considera-se que a melhoria das aprendizagens no ensino superior depende essencialmente da forma 

como os professores e alunos perspectivam as práticas de avaliação pedagógica. 

 

CONTRIBUIÇÃO 5 

Aprendizagem no ensino superior: Relações com a prática docente 
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Problemática 

Desafios da prática docente nas instituições de ensino superior e sua relação com a aprendizagem dos 

estudantes na sociedade actual 

Metodologia 

Metanálise do tema aprendizagem e prática docente no ensino superior na actualidade a partir de 

artigos de investigação científica. 

Relevância e pertinência do trabalho para a Questão Geral que o Simpósio equaciona:  

Esta apresentação enquadra-se no Projecto de Investigação “Avaliação, Ensino e Aprendizagens no 

Ensino Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspectivas” e tem como finalidade abordar e 

analisar questões relativas à aprendizagem dos estudantes e à prática docente no ensino superior, tendo 

em conta os debates e a investigação em curso nesta área. 

A Declaração de Bolonha desencadeou vastas reformas nas instituições do ensino superior tanto a 

nível organizativo como estrutural, com implicações no processo de ensino, aprendizagem e avaliação, 

ao enfatizarem a tutoria universitária, pois envolvem a personalização desses processos e arrastam a 

opção por uma via de aprendizagem autónoma e cooperativa por parte dos estudantes. O papel do 

professor passa a ser o de guia orientador do processo de aprendizagem e facilitador da aquisição e 

desenvolvimento de competências básicas e profissionais nos estudantes, incrementando a sua 

autonomia, pensamento crítico e a reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem. 

Este paradigma implica que os docentes universitários se desloquem do pólo do ensino para o pólo da 

aprendizagem e que se preocupem não apenas com o ensinar mas, também, com o fazer aprender. É 

necessário, por conseguinte, adaptar a organização, a planificação e os métodos de ensino e de 

avaliação aos diferentes modos e estilos de aprendizagem dos estudantes e aos seus diversos 

interesses, motivações, capacidades e expectativas. Vários estudos indicam que a utilização de 

métodos de trabalho assentes na mediação, participação e colaboração produzem impactos positivos 

na aprendizagem com resultados evidentes no rendimento académico. O desenvolvimento destas 

competências nos estudantes implica novas competências profissionais que obrigam a repensar as 

políticas de formação dos docentes do ensino superior, situação retratada em diversos estudos que 

apontam para a necessidade de formação pedagógica dos docentes. 

 

CONTRIBUIÇÃO 6 

Aprendizagem, Ensino e Avaliação da Aprendizagens no Ensino Superior: Teses e Dissertações 

defendidas em Portugal (2006-2011) 
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Problemática 

Em Portugal a investigação sobre o ensino superior é relativamente recente e teve como um dos seus 

campos principais a problemática do insucesso escolar e da adaptação dos estudantes ao ensino 

superior. Só mais recentemente as práticas de ensino e de avaliação, em relação com a aprendizagem, 

começaram a granjear o interesse da comunidade científica e a ser objeto de estudo, com expressão em 

teses e dissertações, o que motiva a investigar o que se tem produzido neste âmbito. 

Metodologia 

Esta comunicação baseia-se numa revisão da literatura de teses e dissertações defendidas entre 2006 e 

2011 em Portugal. Privilegiou-se a pesquisa on-line realizada a partir do Repositório Científico de 

Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e a aquisição de publicações em suporte de papel em Bibliotecas 

das Universidades. A palavra-chave foi Ensino Superior/Universitário. Após uma consulta dos títulos 

e resumos, selecionaram-se aquelas alinhadas com os eixos aprendizagem, ensino e avaliação das 

aprendizagens e procedeu-se à elaboração de fichas de leitura em função das seguintes rubricas: 

palavras-chave; área de estudos; ênfase do estudo; natureza do estudo; problema e questões de 

investigação e/ou objetivos; principais ideias, conceitos, teorias, ou teses discutidas; metodologia; 

participantes; e principais resultados/conclusões. Foram analisadas até ao momento 20 teses e 

dissertações. 

Relevância E Pertinência Do Trabalho Para A Questão Geral Que O Simpósio Equaciona 

O levantamento, análise e divulgação das investigações realizadas no âmbito de teses e dissertações 

defendidas em Portugal revela-se um fator importante para a consolidação do campo científico da 

aprendizagem, ensino e avaliação das aprendizagens no ensino superior, o que muito ajudará a 

fundamentar teoricamente a investigação em curso, propulsora deste Simpósio. 

Palavras-chave: Ensino Superior, Avaliação, Ensino, Aprendizagens, Práticas Pedagógicas, 

Pedagogia no Ensino Superior 

ID/ Referência: 194 

 

1.8. 

Universidade e escola pública: o ensino e a pesquisa como práticas de formação 

 

Autor/a (es/as):  
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Forster, Mari Margarete Santos [Universidade do Vale do Rio dos Sinos] 

Fabris, Elí Henn [Universidade do Vale do Rio dos Sinos] 

Chaigar, Vânia Alves Martins [Universidade Federal do Rio Grande] 

Cunha, Claudia Madruga [Universidade Federal do Paraná] 

Bett, Graciela Herrera de [Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba] 

 

Resumo: 

Pensar a formação docente tem sido um grande desafio, tanto para as instituições de ensino superior 

quanto para as escolas, pois ambas estão pressionadas a dar respostas sobre a qualidade de suas ações. 

As universidades procuram dar conta da formação inicial e, mesmo entendendo-a como somente uma 

etapa desse complexo processo, deparam-se com desafios crescentes e de várias ordens. As escolas, 

por sua vez, vivendo também demandas cada vez mais cruciais, procuram resolver “suas carências” 

em seus próprios espaços de trabalho. Observam-se, portanto, movimentos em várias direções com 

vistas a dar respostas mais “positivas” à formação docente. Nas duas últimas décadas cresce o volume 

de recomendações na legislação, nas políticas públicas e nas pesquisas da área de educação sobre a 

necessidade de institucionalização de processos de formação continuada nas diferentes instâncias dos 

sistemas de ensino. Constata-se, entretanto, que esses movimentos muitas vezes assumem direções 

excludentes; há desconfianças de todas as ordens entre as diferentes instâncias e os tensionamentos 

existentes têm muito mais fragmentado ações ao invés de integrá-las. Mesmo tendo clareza das 

diferentes funções que as agências formadoras assumem, defendemos a busca de formas conjuntas de 

melhoria da qualidade da formação docente e o progressivo caminho da formação individual para a 

formação coletiva. Compartilhamos neste Simpósio alguns resultados de um conjunto de investigações 

realizadas ora na Universidade, ora na parceria - Universidade e Escola e que hoje abrem 

possibilidades para um novo cenário especialmente no que diz respeito à formação inicial e continuada 

docente. Cinco trabalhos são aqui apresentados, quatro de distintas instituições brasileiras e um da 

Argentina. Todos se referem a programas institucionais e procuram analisar práticas pedagógicas e 

experiências vivenciadas por diferentes sujeitos e seus impactos nos processos de formação de 

professores das instituições envolvidas. Os resultados têm sido animadores, revelando tensionamentos 

que precisam ser explicitados e, ao mesmo tempo, possibilidades que vêm sendo assumidas 

conjuntamente. Realizar um trabalho com a escola, com os alunos, com os professores e não sobre eles 

é essencial. Tardif (2002), entre outros, nos auxiliou na compreensão do valor da formação através de 

redes, ligações entre instituições universitárias e escolas, a fim de que essas possam se assumir como 

lugares de formação, de experiências, de inovação, de desenvolvimento profissional e, ainda, de 
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pesquisa e de reflexão crítica. Acreditamos fundamentalmente nisso, que ambas as instituições têm o 

que dizer, que os professores produzem saberes, que precisam ser registrados e publicizados, que estes 

se formam em seu espaço de trabalho, da mesma forma que o modificam. Sabemos que os 

movimentos de mudança na prática docente são lentos, distintos e significados na sua singularidade 

pelos diferentes interlocutores. Logo, mudanças ocorridas não podem ser interpretadas como somente 

uma consequência mecânica de uma ação instrumental da Formação Continuada, pois resultam de uma 

conjugação de fatores favoráveis, os quais necessitam ser considerados pelas universidades, pelas 

escolas, pelos responsáveis pelos sistemas de ensino e pelas políticas públicas. 

 

Contribuição 1 

Universidade e Escola: situações formativas e aprendizagens mútuas. 

 

A Universidade e a Escola têm ensaiado algumas experiências em parceria na direção de uma 

formação docente mais qualificada. O nosso grupo de pesquisa vem experimentando isso, desde 2001, 

através de vários projetos investigativos. Tem como objeto de estudo a formação inicial e continuada 

de professores, refletindo sobre os saberes produzidos na própria prática do ofício desses profissionais. 

Intenciona discutir e qualificar a relação universidade escola intensificando a colaboração e 

aprendizagens mútuas, introduzindo dispositivos de formação, de ação e de pesquisa, regidos não só 

por uma lógica universitária, mas por uma lógica que se aproxime da prática profissional cotidiana. As 

investigações têm cunho etnográfico, são qualitativas, com destaque da pesquisa-ação crítico-

colaborativa; utilizam-se de grupos de discussão, registros de experiências, análises documentais, 

observações e entrevistas. Achados: a universidade e a escola são espaços ricos de contradições; os 

sujeitos que aí habitam têm o que dizer, produzem saberes que precisam ser registrados, valorizados, 

publicizados; a forma como as instituições funcionam podem ser facilitadoras ou dificultadoras de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional; os profissionais se formam em seu espaço de trabalho e 

o modificam; o diálogo e a reflexão apresentam-se como fundantes na conquista de espaços de 

aprendizagem; espaços de reflexão e problematização compartilhados facilitam o processo de 

desenvolvimento profissional, são formativos e podem resultar em aprendizagem para a profissão; o 

trabalho pedagógico continuado e a identificação dos benefícios do mesmo sobre as aulas e os alunos 

favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento profissional; a acolhida positiva e propositiva da 

equipe diretiva ao trabalho do professor, ouvindo-o e valorizando-o favorece o desenvolvimento de 

aprendizagens profissionais; as mudanças de representações e de discursos dos professores podem ser 

acompanhados por mudanças nas práticas docentes e a parceria Universidade/Escola/Universidade 

pode ser potencializadora de ações docentes mais qualificadas. 
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Contribuição 2 

Relações sociais entre equipes diretivas e professores: apontamentos para reflexões na formação 

inicial de professores  

Trata-se de um recorte de pesquisa realizada sobre projeto formativo desenvolvido por escolas da rede 

municipal de ensino de Pelotas, RS, no início dos anos 2000. O mesmo transcorreu por três anos e 

envolveu cinco escolas. O projeto denominou-se “Repensar a docência em exercício” (ReDE) e 

constituiu-se no contexto de transformações no qual global e local evidenciavam dimensões de um 

mesmo fenômeno (SOUSA SANTOS, 2002). Projetos formativos foram produzidos e vividos 

intensamente, mesmo que enfrentando resistências e inseguranças, que se processavam nas escolas, e 

em meio ao aumento da regulação, no plano global. As equipes diretivas precisavam atender 

legislações, elaborar Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de Estudos, reorganizarem currículos e, 

também, fazer a formação continuada dos professores na escola. Uma tarefa nova que exigia das 

equipes diretivas formação e auto-formação em simultaneidade (Nóvoa, 2004). O ReDE manifestou-se 

como corporeidade desses movimentos e representava buscas de parcerias interinstitucionais firmando 

redes formativas e colaborativas entre as escolas com a participação da Universidade. Cinco anos 

após, já em outro contexto histórico, voltou-se a essas escolas na procura por prováveis sentidos 

atribuídos ao ReDE e, entre eles, evidenciaram-se indicadores correlacionadas às equipes diretivas - 

coordenadores e diretores - os quais foram mencionados como mobilizadores e lideranças daquele 

processo formativo. Os professores destacaram as categorias parceria, confiança, desafio e apoio como 

fundamentais na relação entre direção e professores e entre escola e universidade para viabilizar 

adesões e envolvimentos docentes. Considera-se que essas categorias são importantes elementos 

formativos que foram carreados para o espaço do ensino superior em cursos de Licenciaturas. A 

inclusão dessa discussão na formação inicial de professores tem gerado novos olhares discentes em 

relação à escola e suas possibilidades formativas além de valorizá-la como local de produção de 

conhecimento. 

 

Contribuição 3 

Programa de extensão PDE-UFPR- e a individuação do professor de ensino básico um dilema 

entre Deleuze e Simondon 

A relação da Universidade - escola pública se torna cada vez mais emergente e compõe, segundo 

Sousa Santos (2010), um dos pilares da reconquista da legitimidade acadêmica. Estimulada por essa 

visão a Universidade Federal do Paraná vem desenvolvendo o Programa de Desenvolvimento 
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Educacional (PDE) em parceria com a Secretaria de Educação. Objetiva favorecer a educação 

continuada dos professores através de um Curso de Especialização com vistas a estimular a sua 

reflexão sobre o campo educativo, articulando teoria e prática, incidindo, também, sobre a docência 

universitária. As avaliações mostram que os professores envolvidos encontram dificuldades para 

problematizar a realidade em que vivem, numa ação que deveria ser a base de um possível projeto de 

intervenção. Essa condição nos remete à Deleuze (1995) para quem “pensar é criar”! É romper certa 

plástica que aglutina composições ou texturas sociais e de grupo, é reinventá-la sobre outras ordens de 

saberes, de conhecimentos, de técnicas. Uma formação onde potencialmente a Forma - professor do 

ensino básico - é re-informada. Esta potencialidade pode ser ponderada sob dois aspectos: o que revela 

uma política pública que ao idealizar esta formação também idealiza a escola como ambiente que pode 

ser transformado pela ação do professor; e o que mostra que tal movimento de mudança afere ao 

professor uma “individuação” que tende a ocorrer vinda desta reforma que se re-informa, devido a 

certos deslocamentos que esta extensão produz em cada um. Sobre tal expectativa os questionamentos 

recaem sobre o resultado da produção dos professores, sem colocar em discussão o processo. Importa 

compreender e analisar a relação e os processos formativos que unem docentes da universidade e da 

escola pública assumindo responsabilidades e compromissos mútuos com a qualidade da formação. 

 

Contribuição 4 

O programa institucional de bolsas de iniciação à docência – pibid/unisinos: as aprendizagens 

sobre a docência na relação universidade e escola 

O presente trabalho advém dos resultados parciais de um projeto de pesquisa intitulado “Constituição 

docente nos processos de formação inicial: a relação universidade e educação básica na produção da 

docência contemporânea”. Interessou-nos saber sobre os processos de formação inicial de professores 

na relação universidade e escola, tendo como lócus investigativo o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID. Analisar a relação universidade e escola sob a ótica dos cenários e 

teorizações contemporâneas requer compreendê-la como produtora de cultura, de saberes, 

conhecimentos e práticas que produzem os sujeitos dessa relação. O estudo proposto, que se gesta 

nesse cenário, busca responder a pergunta “o que aprendem sobre a docência esses atores 

institucionais?”. A pesquisa foi realizada a partir dos pressupostos da dimensão qualitativa, 

envolvendo análise documental e investimento empírico através de questionários e observações. 

Deseja oferecer subsídios para as discussões acerca da formação de professores na relação 

universidade e escola, a partir da análise de práticas pedagógicas e experiências vivenciadas no projeto 

PIBID – Unisinos, durante os anos de 2010 e 2011, nas escolas conveniadas dos municípios de São 

Leopoldo e Novas Hamburgo, no sul do Brasil. Conforme a proposta do programa, a inserção dos 
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licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública, promove a integração entre a universidade e a 

escola. A relevância desse trabalho se expressa, no oferecimento de subsídios para o debate sobre 

como o PIBID, na universidade analisada, vem impactando nos processos de formação de professores 

na relação universidade e escola. 

 

Contribuição 5 

Didáctica de la escritura: prácticas y teorías en la formación docente y su repercusión en las 

aulas. Líneas de análisis convergentes en el estudio de la temática 

El lugar la escritura como práctica y objeto de enseñanza, constituye un eje articulador de proyectos de 

investigación desarrollados por nuestro equipo durante los últimos años, en los que se estudiaron con 

carácter sucesivo y relacional: las actividades de escritura propuestas por los manuales escolares de 

Lengua para el nivel medio y el lugar de la escritura en los planes y programas de formación de los 

Profesores de Lengua y Literatura; los avances y resultados de los mismos plantearon nuevos 

interrogantes que motivaron ampliar y/o profundizar nuestro campo de indagación. En esta 

perspectiva, nuestro proyecto actual abordamos el estudio de las prácticas y propuestas sobre la 

escritura y lectura que se desarrollan en las aulas del nivel medio y terciario del sistema educativo. El 

análisis de estas cuestiones aspira a comprender de modo particular, las relaciones entre saberes y/o 

perspectivas teóricas y metodológicas sobre la escritura, que se plasman en la formación docente y 

aquéllas que se materializan en las clases de las asignaturas específicas. En el presente trabajo, se 

expondrán los avances y resultados, incorporando además las categorías emergentes del campo 

empírico analizado: actividades, bibliografías, programaciones, recursos y producciones escritas de los 

alumnos, aproximando algunas evidencias a cerca de supuestos, obstáculos, tensiones y apropiaciones 

relacionados con las condiciones del aprendizaje y la enseñanza de la escritura en las aulas, en 

contextos diversos y complejos. 

Palavras-chave:  

ID/ Referência: 682 

 

1.9.  

Letramentos, formação de professores e mediação pedagógica no ensino superior 

 

Autor/a (es/as):  
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Gomes, Suzana dos Santos [Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)] 

Vicente, María Eugênia  [Universidad Nacional de La Plata (UNLP)] 

Vieira, Maria Celina Teixeira [Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)] 

Martins, Marta [Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF)] 

Ferreira, Sandra Patrícia Ataíde  [Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)] 

Gonçalves, Fabíola Mônica da Silva [Universidade Estadual de Paraíba (UEP)] 

 

Resumo: 

Os estudos sobre formação de professores têm se intensificado nos últimos anos, apontando para a 

necessidade de concebê-la em sua complexidade. Com o intuito de aprofundar a compreensão dessa 

formação, esse simpósio tem por objetivo apresentar resultados de investigações sobre a formação 

inicial de professores em Instituições de Ensino Superior. Assim, a problemática desse simpósio está 

organizada a partir da articulação dos movimentos construtivos da docência e da aprendizagem 

docente no contexto universitário. Nessa direção, enfatiza-se, ainda, que na formação para a docência 

é imprescindível desenvolver práticas que qualifiquem a leitura, indispensável à produção acadêmica. 

Por esse motivo, a formação de professores vem se constituindo em elemento-chave em projetos de 

reforma de sistemas educacionais em diferentes países do mundo. Nesse sentido, constata-se que o 

exercício cotidiano da profissão docente exige uma série de competências, entre elas: a compreensão 

leitora, o letramento digital e a mediação do trabalho pedagógico. Esse simpósio pretende promover 

discussões sobre práticas de formação inicial que contemplem os desafios formativos do campo 

pedagógico. O trabalho de Vicente, sobre a formação de professores na Argentina analisa o perfil dos 

ingressantes no Ensino Superior na última década. A autora destaca as estratégias sócio-laborais de 

protagonismo que os sujeitos desenvolvem e a emergência de uma proposta mediadora do ingresso 

nesse nível de ensino. Gomes, por sua vez discute o processo de formação de pedagogos na 

modalidade a distância e analisa os impactos provocados pelo letramento digital adquiridos pelas 

alunas na formação inicial e seu uso na prática docente. A educação literária dos professores discutida 

por Martins apresenta propostas metodológicas no campo da literatura destinadas a capacitar 

professores na formação inicial para o exercício da profissão docente. Já o trabalho de Gonçalves e 

Ferreira investiga a formação de professores leitores e considera relevante compreender a 

subjetividades leitora de alunos universitários, suas vivências, expectativas sociais e culturais. 

Finalmente, Vieira realiza estudos sobre a compreensão leitora de alunos de cursos de licenciaturas e 

destaca a formação inicial no Ensino Superior como espaço de construção das práticas de letramento. 

Nessa perspectiva, acredita-se que as reflexões referentes ao conjunto das pesquisas aqui apresentadas 
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sejam capazes de colaborar para as discussões que perpassam o campo universitário e, 

consequentemente, da formação inicial docente. 

Palavras-chave: formação de professores, ensino superior, letramentos, leitura, mediação pedagógica 

ID/ Referência: 579 

 

1.10. 

Dimensão ética na docência no ensino superior 

 

Autor/a (es/as):  

Guzzo, Valdemir [Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos – Brasil] 

Licea, Eulalio Velázquez [Universidad Pedagogica Nacional – Xalapa – México] 

Celman, Susana  [Universidad Nacional de Entre Rios – Argentina] 

Rios, Terezinha Azerêdo [Universidade de São Paulo - USP – Brasil] 

 

Resumo: 

RESUMO GERAL: A reflexão sobre a presença da ética na formação e no trabalho de professores tem 

tido lugar em vários trabalhos de docentes e pesquisadores, apresentados em eventos e publicações em 

diversos países. A importância dessa reflexão pode ser apontada nos problemas que desafiam os 

educadores no contexto contemporâneo, marcado pela globalização e por crises de diversas naturezas. 

A violência nas relações entre indivíduos, grupos e países, o alheamento diante de situações de 

precariedade de vida vivenciadas por milhões de pessoas e a violação dos direitos humanos provocam 

o questionamento sobre a formação que as instituições educativas estão promovendo nesse contexto. A 

preocupação torna-se mais aguda quando se trata da formação dos profissionais cujo trabalho tem 

como especificidade exatamente a socialização sistemática e organizada da cultura e dos valores da 

sociedade, com o objetivo de formar cidadãos e profissionais críticos e competentes. A presente 

proposta de Simpósio procura fazer articulação entre trabalhos que se dispõem a refletir sobre os 

problemas mencionados, recorrendo a pesquisas desenvolvidas no México, na Argentina e no Brasil e 

que têm como foco questões relacionadas com o trabalho docente no Ensino Superior, especialmente 

no que diz respeito à dimensão ética desse trabalho. Compreender as possíveis relações existentes 

entre ética, política e educação e como esses valores participam do processo de formação docente, 

pensar nas reformas que são implementadas pelos sistemas educativos, realizar uma análise ético-
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política das instituições universitárias no contexto em que elas estão inseridas, refletir sobre a 

implicação que têm as práticas docentes em relação com os estudantes, especialmente nos processos 

de avaliação que têm lugar nos diversos cursos da universidade, são alguns dos objetivos dos autores 

reunidos neste Simpósio. Acredita-se que o recurso aos princípios da ética pode ampliar o olhar que se 

volta sobre o trabalho docente, principalmente no contexto universitário, no qual muitas vezes se 

ressalta a importância da dimensão técnica, relegando a um plano inferior as questões de ordem 

política ou ética. Problematizar os valores que embasam as concepções dos docentes sobre o 

conhecimento, o contexto social, as relações entre os sujeitos pode criar espaço para a construção de 

uma sociedade justa e democrática. Os textos aqui apresentados procuram estabelecer um diálogo na 

expectativa de que ele permita lançar sementes de uma reflexão que se multiplique na comunidade 

universitária iberoamericana e se expanda para além de suas fronteiras. 

 

Comunicação 1 

Ética, educação e docência: desafios na educação superior 

RESUMO: Tomando como diretriz a formação de professores para a educação básica procuro 

compreender as possíveis relações existentes entre ética, política e educação e como esses valores 

participam do processo de formação docente. A atuação político-pedagógica transformadora envolve a 

formação do professor, no sentido de construir-se a partir da consciência ética e política de sua práxis. 

A escola terá análise concreta no momento em que os fundamentos das ações docentes, valores éticos 

e políticos, estiverem voltados para a construção da cidadania, tarefa-chave da educação básica, a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Compreendida aqui como a reflexão sobre o 

ato moral que legitima as relações sociais, a ética introduz, no ambiente educativo, a dimensão do 

sujeito, questionando os princípios ligados à sua autonomia e ao seu contexto social. A política, por 

sua vez, remete a educar no diálogo, na práxis, na justiça e na liberdade. Educação, ética e política se 

apresentam como agentes para o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo estabelecendo 

condições para a compreensão das exigências de uma formação que é técnica e política, mediatizada 

pela ética, viabilizadora de uma prática pedagógica consciente. Este trabalho tem a proposição de 

discutiras relações ética-política-cultura-sociedade que se estabelecem na educação como um processo 

de formação consciente dos indivíduos e grupos humanos, formação como prática social específica 

incrementando a capacidade de percepção dos nela envolvidos, especialmente no ensino superior, pelo 

aumento das capacidades de saber e conhecer. Dessa forma, ética e política estarão presentes para 

fazer desenvolver nos alunos da graduação, futuros educadores, a compreensão da estrutura do seu 

processo de aprendizado, aprofundando-o numa dimensão efetiva da educação. Esta reflexão tem 

origem em pesquisa desenvolvida junto a estudantes da Universidade de Caxias do Sul, todos em fase 
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de conclusão de Cursos de Licenciatura. 

 

Comunicação 2 

Las competencias profesionales del docente de educación superior y la dimensión ética 

RESUMEN: México vive actualmente una situación prácticamente inédita de violencia, nunca antes 

vivida. Desde la educación básica, sobre todo en el caso de la educación primaria y secundaria hasta la 

educación superior, los casos de violencia en la escuela, desapariciones de niños y jóvenes, amenazas 

y asesinatos de profesoras y profesores, son ya parte de la vida cotidiana de la región. Es relevante 

recordar que por muchos años, los temas de la ética, la educación cívica y la formación para la vida 

fueron ignorados por el sistema educativo mexicano. Actualmente, se han implementado reformas en 

el campo de la didáctica que implican un nuevo enfoque de la docencia: el enfoque basado en 

competencias, que supone del docente poseer un manejo de la dimensión ética de la educación. Para la 

elaboración de este trabajo, del que este autor es investigador, se parte de un estudio realizado en el 

último semestre de corte cualitativo, cuya finalidad última es establecer estrategias que permitan desde 

el campo educativo, entre otros, disminuirlos índices de criminalidad que se abaten en nuestra región. 

Los instrumentos utilizados para dicho trabajo han sido los de grupos focales, entrevistas a 

profundidad y Escala de Likert. Este es un estudio auspiciando a nivel nacional por las autoridades 

federales. La educación es un proceso en el que debe formarse para la vida, por lo que la docencia es 

una parte esencial de este proceso. El enfoque ético de la educación, sin embargo, debe combinarse 

perfectamente con las competencias profesionales del docente, de manera que los resultados sean 

relevantes para el estudiante y la educación en su conjunto. 

 

Comunicação 3 

La dimensión ética de la docencia universitaria en tiempos de indignación y esperanza 

RESUMEN: Esta ponencia se inscribe, en un espacio y un tiempo determinado: Argentina, América 

del Sur, primeras décadas del Siglo XXI en la trama de nuevos contextos políticos, económicos y 

socioculturales conmovidos por las respuestas de los movimientos sociales a políticas acordadas por 

sus dirigencias. Asistimos a la emergencia de grupos juveniles que hacen oír su voz en reclamo de su 

inclusión en el diseño de una educación como herramienta de de análisis, construcción y 

transformación personal y social. Es precisamente, desde este contexto, que creo necesario volver a 

pensar la dimensión ética de la docencia universitaria como acción evaluativa de reflexión individual y 

colectiva, que permita revisar, construir y fundar sentidos en las prácticas universitarias. Abordaré esta 

temática haciendo foco en tres sujetos centrales del espacio educativo: docentes, estudiantes e 



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

53 

instituciones y la compleja red de relaciones que los involucran. Pensar la dimensión ética en la 

práctica docente significa, entre otras cosas, un resguardo respecto al lugar desde el cual se construye 

el conocimiento, interrogándonos acerca de cómo, con quiénes y para qué lo hacemos.. Reflexionar las 

implicancias que las prácticas docentes tienen en relación con los estudiantes, nos demanda reconocer 

a otros, hacer con otros y buscar con ellos alternativas posibles. Ampliar la mirada incluyendo el 

análisis ético-político de nuestras instituciones universitarias nos incita a observar y actuar no solo en 

los procesos y proyectos educativos que allí nos comprenden sino en el contexto social amplio del cual 

es parte. La convocatoria a participar de este Congreso es una buena oportunidad para el intercambio 

colectivo entre universitarios que, al pertenecer a diferentes historias, geografías y culturas pueden 

mirar desde distintas perspectivas el futuro para evaluar el presente y aportar a sostener la esperanza 

de una sociedad y una educación necesarias para proyectos sociales alternativos. 

 

Comunicação 4 

O desafio ético da avaliação no contexto da docência universitária 

RESUMO: Este trabalho propõe uma reflexão sobre a necessidade da presença da ética no processo de 

avaliação realizado pelos professores no contexto da Universidade. Aborda, como ponto de partida, a 

especificidade do trabalho docente e da relação do ensino com as outras dimensões constituintes na 

instituição universitária: a pesquisa e a extensão. Constatando a ausência de uma formação pedagógica 

em um grande número dos docentes, neste texto procuramos explorar um problema que eles 

encontram com freqüência, que diz respeito ao modo de avaliar o desempenho de seus alunos. A 

avaliação é apenas um dos componentes do trabalho desenvolvido pelos docentes, articulado à 

organização dos conteúdos, dos métodos, dos objetivos que se propõem para o trabalho. Ela aparece, 

entretanto, como um elemento particularmente desafiador, uma vez que os professores vêem-se diante 

da necessidade de definir e explicitar critérios, de propor instrumentos que permitam proporcionar 

efetivamente a possibilidade de um olhar crítico sobre o processo de aprendizagem dos estudantes, de 

construir juízos que apontem as características desse processo e dos resultados que são conseguidos. 

Avaliar significa conferir valor. Encontra-se em todo gesto avaliativo uma dimensão moral. 

Entretanto, nem sempre se localiza aí a ética, que ajuda a problematizar os fundamentos e a 

consistência dos valores envolvidos no processo de ensino e, mais particularmente, na avaliação desse 

processo. Recorrendo aos princípios éticos – o respeito, a justiça, a solidariedade – indagamos: qual é 

o valor da avaliação? A ética nos leva a romper com uma concepção de avaliação que a apresenta 

como medida e que considera apenas aspectos quantitativos do trabalho dos estudantes, deixando de 

lado a dimensão da qualidade ou subordinando-a a aspectos puramente técnicos. Trazer a ética para a 

avaliação significa apontar perspectivas de um trabalho docente que colabore na formação de 
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profissionais competentes e cidadãos construtores de uma sociedade cujo horizonte seja o bem 

comum. 

Palavras-chave: Formação de professores. Docência universitária. Ética. Política. Avaliação 

ID/ Referência: 644 

 

1.11. 

Hibridismo tecnológico digital virtual na docência universitária: desafios 

contemporâneos para a inovação 

 

Autor/a (es/as):  
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Junior, Paulo Gaspar Graziola [Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS / Universidade 

Federal do Paraná – UFPR – Setor Litoral (Brasil)] 

Reszka, Maria de Fátima (Contribuição 1) [UNISINOS/ULBRA Gravataí/FACCAT (Brasil)] 

Schlemmer, Eliane (Contribuição 3) [Programa de Pós-Graduação em Educação – UNISINOS 

(Brasil)] 

Lopes, Daniel de Queiroz (Contribuição 6) [Programa de Pós-Graduação em Educação – UNISINOS 

(Brasil)] 

Saccol, Amarolinda Zanela (Contribuição 4) [Programa de Pós-Graduação em Administração – 

UNISINOS (Brasil)] 

Machado, Lisiane (Contribuição 5) [Programa de Pós-Graduação em Administração – UNISINOS 

(Brasil)] 

Backes, Luciana (Contribuição 7) [Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS e Université 

Lumière Lyon 2 (França) – Professora Centro Universitário UNILASALLE (Brasil)] 

Moretti, Gaia (Contribuição 8) [ISCEM - Instituto Superior de Comunicação Empresarial, Lisboa, 

Portugal. Pesquisadora do CRESEC - Centro de Pesquisa sobre Responsabilidade Social, Eventos e 

Comunicação, LUMSA Universidade, Roma (Itália)] 

Nunes, Janilse Fernandes (Contribuição 9) [Centro Universitário Franciscano – UNIFRA (Brasil)] 

Isaia, Silvia Maria de Aguiar (Contribuição 11) [Centro Universitário Franciscano – UNIFRA 

(Brasil)] 

Corte, Marilene Gabriel Dalla (Contribuição 10) [Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

(Brasil)] 

 

Resumo: 

A educação na atualidade precisa contemplar na formação e em suas práticas pedagógicas o uso de 

diferentes Tecnologias Digitais Virtuais (TDV), como uma proposta de inovação na Pedagogia 

Universitária. Elas fazem parte do viver e do conviver cotidiano dos sujeitos na sociedade atual, num 

movimento que tende ao hibridismo tecnológico digital. O uso de TDV torna-se uma segunda 

alfabetização, na construção de signos, nas novas formas de representação da percepção e na 

comunicação entre seres humanos. A educação passa a objetivar a formação de pessoas capazes de 

criar soluções inovadoras para os desafios e problemas contemporâneos que exigem rupturas no perfil 

do educador. No entanto, tal formação tem sido capaz de provocar a reflexão sobre o que realmente se 
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está inovando? O simples fato de estar utilizando tecnologias significa inovação na prática? O 

hibridismo tecnológico surge como uma possibilidade de aliar diferentes tecnologias, em diferentes 

espaços/tempo, revelando justamente uma mudança de paradigmas e avançando em direção a uma 

ação pedagógica interdisciplinar voltada para a aprendizagem emancipatória do aluno – sujeito 

envolvido no processo não somente com o seu potencial cognitivo, mas também os fatores afetivos e 

sociais. Assim, a formação não pode ser dissociada da atuação, nem se limitar à dimensão pedagógica 

ou a uma reunião de teorias e técnicas. Não há como definir o currículo de formação ou da atuação 

como um conjunto fechado de objetivos e unidades de conteúdo. Na perspectiva transformadora do 

uso das TDV na Educação, cabe ao docente realizar a mediação das interações aluno-aluno-TDV, de 

modo que o aluno possa construir o seu conhecimento em um ambiente desafiador, em que a TDV 

auxilie o professor a promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da autoria, da 

sistematização do conhecimento, o desenvolvimento da colaboração, da cooperação e da auto-estima. 

Como pensar o papel do professor neste contexto para que realmente promova a inovação? E mais, 

como possibilitar a integração e não a simples reprodução do presencial no online, e vice-versa? Para 

tornar possível tal transformação na atuação do professor e dos sujeitos envolvidos é preciso que este 

vivencie situações de análise de suas práticas, estabelecendo relações entre elas e as teorias de 

desenvolvimento subjacentes, participando de reflexões coletivas sobre as mesmas, discutindo suas 

perspectivas e buscando novas orientações, para assim inovar sua prática. Essas são as principais 

questões que mobilizam os proponentes deste simpósio que trazem o resultado de seus estudos e 

pesquisas com vistas a uma reflexão coletiva e partilhada sobre o tema. 

 

O sofrimento psíquico dos professores diante das tecnologias digitais virtuais (tdv): da crise 

civilizatória à emancipação 

(Contribuição 1) 

A predominância do individualismo na contemporaneidade tem produzido questões que se refletem na 

escola onde os professores estão atravessados por pedidos de inovação, de competências, de 

habilidades e de tantas outras questões que exigem destes uma nova postura, uma reflexão 

aprofundada do que é ser educa-“dor” no século XXI. Na tentativa de romper com esse paradigma 

dominante, o paradigma emergente nos abre possibilidades de pensar várias ciências, articulando-as 

em conjunto e constituindo saberes complexos e provisórios, marcados pelas subjetividades de seus 

produtores, revelando-se uma construção de conhecimentos inovadores que nos é prudente acolher. A 

presente pesquisa pretende analisar como dessa crise desse sofrimento psíquico que os professores 

expressam, tem surgido saídas emancipatórias para a sobrevivência do ser professor na atualidade. 

Para isso, utilizamo-nos de um primeiro estudo empírico, com 28 professores da rede municipal de 
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ensino do município de São Leopoldo (Brasil), onde foram realizadas entrevistas online, investigando 

as possibilidades de trabalho junto às Tecnologias Digitais Virtuais (TDV), e do perfil do educando, o 

aluno zapeador que temos hoje, e os reflexos de ser educador. Para análise dos dados utilizamo-nos de 

autores como Boaventura de Sousa Santos, Freud, Cunha, Bardin e outros que nos trazem 

possibilidades de imersão teórica. Encontramos nos relatos categorias que emergem apontando-nos 

dicotomias como: a resistência de lidar com as tecnologias, o “ainda-não”, paralelo à facilidade de 

conciliar as mesmas; o estranhamento diante do novo e a possibilidade de criação; a falta de formação 

na área, junto à necessidade de repensarmos a Pedagogia Universitária; o narcisismo e adoecimento 

proveniente desse e as possibilidades emancipatórias que emergem do contexto. 

 

Projeto de pesquisa e formação docente na área de administração utilizando tecnologias digitais 

virtuais 

Contribuições 2, 3, 4 e 5 

O trabalho ilustra a construção, desenvolvimento e aplicação de duas práticas pedagógicas em 2010/1 

e 2011/1, intituladas “Metodologia do Ensino Superior na Administração”, sendo experiências piloto e 

uma das ações de um projeto maior, de cunho interinstitucional e interdisciplinar, com a participação 

do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC-RJ e dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação e Administração da UNISINOS. O projeto objetiva desenvolver ambientes e programas de 

formação docente na área de Administração, incluindo metodologias, que se traduzem em práticas 

pedagógicas e processos de mediação pedagógica no contexto da modalidade online, utilizando a 

tecnologia de Metaverso entre outras tecnologias digitais. A metodologia se desenvolveu a partir de 

uma concepção interacionista-construtivista-sistêmico-complexa, favorecendo aos participantes 

processos de ação e de interação para a construção do conhecimento, compreendendo: exploração e 

utilização de diferentes tecnologias para ensino e aprendizagem: leituras e discussão de artigos atuais 

da área, conforme necessidade dos participantes e tema geral da disciplina; produção e publicação de 

artigo - ensaio teórico; socializações presenciais dos conhecimentos sistematizados, entre outros. Foi 

proposta ainda a elaboração de um projeto de aprendizagem cujo tema emergisse de um consenso 

conforme necessidades individuais e de grupo e, que fizesse parte de seus contextos profissionais, 

culminando numa posterior aplicação prática no dia-a-dia. A partir das experiências piloto, dentre os 

resultados esperados estão: formação de futuros ou atuais recursos para atuar na docência em 

administração e de gestão na graduação e pós-graduação Strictu Sensu utilizando-se as mais recentes 

tecnologias digitais (metaversos); geração de novas metodologias e práticas utilizando-se diferentes 

Tecnologias Digitais Virtuais (TDV) para a capacitação docente e profissional na área de 

Administração. O trabalho trás contribuições relevantes para a área por tratar de um tema atual que 
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está na agenda dos Programas de Pós-Graduação: o uso de TDV para ofertas na modalidade a 

distância. 

 

A tecnologia-conceito ecodi: uma perspectiva de inovação para as práticas pedagógicas e a 

formação universitária 

Contribuições 3 e 6 

A Sociedade atual cada vez mais se constitui e é constituída pelo uso de Tecnologias Digitais (TD) em 

rede, o que tem provocado mudanças na forma de pensar, agir, interagir, se comunicar, aprender, 

trabalhar, enfim, de viver e conviver dos cidadãos nesse tempo histórico e social. Mas como esse 

contexto contribui para repensar a forma como os processos de ensino e de aprendizagem são 

desenvolvidos no âmbito da graduação e da pós-graduação stricto sensu? Esse tem sido um dos 

objetos de investigação do Grupo de Pesquisa Educação Digital – Gpe-dU UNISINOS/CNPq, que 

busca pensar, a partir de suas vivências, fundamentadas principalmente pelas teorias e estudos 

desenvolvidos por Piaget, Maturana e Varela, Morin, Levy e Castells, os processos de formação 

universitária considerando o hibridismo tecnológico digital e a convergência de distintas modalidades 

educacionais. Como o apagamento das bordas, a permeabilidade e a coexistência de diferentes mundos 

e-habitados se inserem no contexto da formação universitária? Nas pesquisas realizadas nesse contexto 

originou a tecnologia-conceito Espaços de Convivência Digital Virtual (ECODI) que tem norteado o 

desenvolvimento de pesquisas exploratórias no âmbito dos processos de ensino e de aprendizagem na 

graduação em Pedagogia, da colaboração e cooperação interdisciplinar e interinstitucional em rede 

entre Instituições Católicas de Ensino Superior, e do processo de formação do professor-pesquisador 

da Pós-Graduação Stricto Sensu. As pesquisas realizadas, de natureza qualitativa e quantitativa, têm 

contribuído para uma maior compreensão de como os sujeitos aprendem em ECODI, ao mesmo tempo 

em que problematiza os tensionamentos que surgem da cultura acadêmica em conflito com esses 

espaços virtuais emergentes. Nesse sentido, o ECODI surge como construção técnico-conceitual e uma 

prática inovadora no sentido de promover a aproximação entre o novo sujeito da aprendizagem e o 

mundo acadêmico, numa perspectiva de desenvolvimento emancipatório e cidadão. 

 

Práticas pedagógicas na formação do educador por meio do hibridismo tecnológico digital: 

contexto brasil e frança 

(Contribuição 7) 

Atualmente, as TD apresentam inúmeras possibilidades de interação, comunicação e representação do 

conhecimento, configurando espaços digitais virtuais de convivência entre os seres humanos. O viver 
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e conviver entre os seres humanos é ampliado por meio do hibridismo tecnológico digital, tornando 

mais complexo os processos de ensinar e de aprender no contexto da educação. Neste sentido, os seres 

humanos atribuem diferentes significados ao hibridismo tecnológico digital. No entanto, quais os 

aspectos no processo de ensinar e de aprender que contribuem para a configuração dos espaços de 

convivência no contexto do hibridismo tecnológico digital? Quais as características da prática 

pedagógica que possam favorecer uma formação para este tempo e este espaço? Para refletir sobre a 

problemática, foram desenvolvidos processos de formação no Ensino Superior, contexto Brasil e 

França, por meio do hibridismo tecnológico digital composto pelas TD: Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; Comunicador Instantâneo; Blog e Metaverso. O processo formativo no contexto Brasil 

se desenvolveu por meio da Metodologia de Projetos de Aprendizagem baseado em Problema e o 

processo formativo no contexto França se desenvolveu por meio da Metodologia Pedagógica de 

Estudo de Caso. Os dados empíricos resultaram do processo de interação dos estudantes, 

representados nas diferentes TD e submetidos a metodologia de análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo foi realizada por meio de unidades de análise que emergiram do quadro teórico e do processo 

de formação, sendo esta análise de natureza qualitativa, quantitativa e, novamente, qualitativa. Esta 

análise complexa possibilita pensarmos nas práticas pedagógicas como possibilidade de problematizar 

a realidade nos processos de formação. Assim, por meio da prática pedagógica, os estudantes 

(educadores em formação) são instigados a refletir sobre o seu posicionamento em relação a 

problematização, e numa condição de responsabilidade sobre a realidade, encontrar alternativas para a 

compensação da problematização. 

 

Hibridismo tecnologico, hibridismo cultural. Práticas culturais e comunidades virtuais  

(Contribuição 8) 

As tecnologias digitais virtuais (TDs) representam, na nossa perspectiva, uma ferramenta 

contemporânea para a abordagem de diferentes culturas híbridas que desenvolvem-se nas 

comunidades virtuais de pesquisadores. Hoje em dia, as comunidades organizacionais (Wenger, 2007 

e 2009, Maimone, 2010) são sempre mai caracterizadas por um hibridismo cultural, que deriva pela 

coexistência de diferentes gerações na mesma organização; Baby Boomers, Geração X e Geração Y 

coabitam os mesmos espaços físicos e virtuais, e trabalham ao redor dos mesmos projetos e percursos 

com diferentes modalidades e metodologias. A cultura organizacional contemporânea é uma cultura 

realmente híbrida, quase-digital, que pode ser cultivada por meio das tecnologias digitais virtuais. Os 

mundos digitais virtuais em 3D, em particular, oferecem uma possibilidade de encontro, cooperação e 

colaboração entorno de temáticas comuns, mediado não apenas pelas ferramentas de colaboração da 

Web 2.0 (Trentin, 2000, Talcott - Williams 2009), mas sim pela presença digital virtual (Schlemmer 
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ét. alii, 2008 e seg.), isto é, pela presença do avatar no mundo virtual. Esta tipologia de presença 

permite um encontro entre os membros da comunidade que envolvem não apenas voz e texto, mas 

também emoções veiculadas pelo elemento gráfico, vídeo e 3D. A troca de conhecimento e de 

elementos emocionais possibilita assim uma aprendizagem híbrida, mediada pelas TDs, onde pessoas 

com nível de aproximação tecnológico maior orientam as outras de nível menor. O caso das 

comunidades virtuais na ilha UNISINOS no Second Life mostram a coexistência de pesquisadores 

pertencentes a diferentes gerações, e com níveis diferentes de aproximação tecnológica, em vista de 

objetivos pedagógicos e de pesquisa comuns. 

 

Processo de formação continuada em rede para docentes ingressantes na educação superior 

Contribuições 9, 10 e 11 

A formação do professor universitário acontece ao longo da trajetória profissional, porém ao ingressar 

na docência ele vem com uma formação inicial específica sobre determinada área e uma história de 

vida. Nessa perspectiva percebe-se a relevância de oportunizar aos professores ingressantes na 

Educação Superior uma formação específica sobre a pedagogia universitária, tendo por base a 

formação continuada b-learning. Esse estudo é baseado em um programa de formação, para 

professores principiantes na Educação Superior, intitulado “Programa Saberes”. É um programa que 

visa proporcionar a formação continuada por meio do ambiente virtual de aprendizagem, sobre as 

diferentes dimensões que constituem a profissão docente, para os professores principiantes em uma 

instituição confessional no interior do Rio Grande do Sul. O Programa Saberes, está instituído a uma 

década e está alicerçado em uma proposta de formação docente como espaço formativo permanente 

institucional que trata da concepção teórico-práticas para a docência na educação superior. O exercício 

da docência na atualidade, imersa na sociedade em rede, requer do professor habilidades que 

possibilitem interagir, dialogar, refletir, sistematizar por meio das tecnologias digitais, pois de acordo 

com Moraes (1997) o ambiente virtual de aprendizagem privilegia a circulação de informação, a 

construção do conhecimento, o desenvolvimento da compreensão e a consciência da sabedoria 

individual e coletiva. Nesse sentido, a formação continuada do professor universitário pode ser 

proposta em rede, necessitando para tanto ser dinâmica, flexível e construída em rede, com 

possibilidades interdisciplinares que surgem da necessidade do conhecimento estar interligado e 

relacionado com o contexto. A rede se configura pelas interações que seriam as conexões entre os 

diferentes saberes e fazeres docentes. Esses encontros tecem a rede e propiciam ao professor 

ingressante, juntamente com o mais experiente, a possibilidade de fazer relações com o que ele já 

vivenciou, a fim de[re]significar sua ação docente. 

Palavras-chave: tecnologias digitais virtuais, prática pedagógica, inovação, docência universitária 
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ID/ Referência: 822 

 

1.12. 

Experiencias y reflexiones en Perú y Brasil para la innovación del profesorado 

universitario. la atención a la creatividad y a la superdotación  

 

Autor/a (es/as):  

Malaspina, Uldarico [Pontificia Universidad Católica del Perú] 

Blumen, Sheyla (contributo 3) [Pontificia Universidad Católica del Perú] 

C., Juan Carlos Crespo L. de (contributo 6) [Pontificia Universidad Católica del Perú] 

Alencar, Eunice M. L. Soriano de (contributo 1) [Universidade Católica de Brasília] 

Scárdua, Martha Paiva (contributo 4) [Universidade Católica de Brasília] 

Fleith, Denise de Souza (contributo 2) [Universidade de Brasília] 

Scholze, Lia (contributo 5) 

Fitzgerald, Victoria Landa (contributo 7) 

Bravo, Mariana Montes (contributo 8) 

 

Resumo: 
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En el presente simposio ponemos énfasis en la importancia de la innovación del profesorado 

universitario con miras a mejorar integralmente la relación profesor-alumno y – en este marco – 

prestar la debida atención al estímulo a la creatividad y a los casos de alumnos superdotados, así como 

a grupos de alumnos cuya educación previa a la universitaria no favoreció una formación 

metacognitiva adecuada. Se expondrán estudios en esta línea, realizados en la Universidad de Brasilia 

y en la Universidad Católica de Brasilia. 

Es evidente que a pesar de existir consenso sobre la importancia de que los estudiantes sean creativos 

y sobre la necesidad de educar para la creación de conocimientos, muchos profesores desconocen las 

características de los ambientes de aprendizaje y enseñanza que promuevan la creatividad. Ante esta 

situación y con el propósito de aportar a cubrir estos vacíos, se expondrán reflexiones y experiencias 

relacionadas con el desarrollo de la creatividad en el aula universitaria, incluyendo estrategias y 

métodos de enseñanza. Más aún, se identificarán los obstáculos que dificultan el desempeño de los 

profesores al tener estudiantes superdotados y se discutirán estrategias de formación de profesores 

universitarios para la formación de estos alumnos. 

Se expondrán algunos estudios y experiencias de formación docente desarrollados en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; en particular, los estudios que se vienen haciendo y los resultados que 

se están obteniendo, contemplando el proceso de mentoring en la formación interdisciplinaria e 

integral en la educación superior y empleando criterios de la Teoría fundamentada; las experiencias 

desarrolladas en los Talleres de Formación Docente en trece años de funcionamiento del Centro para 

el Magisterio Universitario; y las experiencias exitosas de innovación en la docencia realizadas por un 

grupo de matemáticos educadores, para la enseñanza de matemáticas a estudiantes de humanidades, 

realizadas teniendo como marco que una adecuada enseñanza de la matemática estimulará la 

creatividad, el razonamiento lógico, la capacidad para identificar y resolver problemas, el 

autoaprendizaje y el manejo de la información con criterios científicos y que estas capacidades son 

fundamentales para la creación de conocimientos en las diversas especialidades. 

Palabras clave: Formación de profesores, creatividad, talento, superdotación, teoría fundamentada, 

creación de conocimientos. 

 

O Fomento da Criatividade na Formação de Professores para o Magistério Superior 

(contributo 1) 

A importância da criatividade na educação superior tem sido crescentemente reconhecida, dada a 

necessidade de se preparar os jovens para o mundo incerto e complexo do trabalho, que requer pessoas 

aptas a utilizar sua capacidade criativa. Apesar deste reconhecimento, o fomento da criatividade neste 
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nível de ensino constitui-se em grande desafio. Embora haja acordo de que os estudantes devam ser 

criativos, muitos professores desconhecem características de ambientes de aprendizagem e ensino 

promotores da criatividade. Ademais, são muitos os fatores, como atitudes/resistências dos estudantes, 

elementos organizacionais de naturezas diversas, atributos personológicos e práticas pedagógicas do 

professor, que, interagindo entre si de forma complexa, têm impacto em sua expressão no ambiente 

universitário. O foco da apresentação será o docente. Serão abordados distintos elementos que se 

associam ao florescimento da criatividade na sala de aula da educação superior, incluindo estratégias, 

metodologias e abordagens de instrução, qualidade da relação professor-aluno, traços de 

personalidade, crenças e pressupostos do professor a respeito de ensino e criatividade, além da 

habilidade percebida pelo docente para fomentar a criatividade dos estudantes. É imprescindível que a 

criatividade não seja negligenciada na educação superior. Neste sentido, é fundamental incorporar a 

discussão sobre o tema nas propostas de formação para o magistério superior. 

Palavras-chave: criatividade; professor; magistério superior 

 

A Importância da Formação de Professores para a Educação de Alunos Superdotados 

(contributo 2) 

Observa-se, no cenário internacional, uma maior conscientização da necessidade de se investir na 

educação de alunos com potencial elevado, bem como disseminar informações relevantes a respeito da 

superdotação e das condições que favorecem o seu reconhecimento, desenvolvimento e expressão, 

com vistas a desmistificar noções falsas acerca deste fenômeno. Para isso, um dos fatores essenciais é 

o investimento na formação docente. Quando professores de alunos superdotados estão 

profissionalmente preparados, eles são mais sensíveis às necessidades discentes, utilizam mais 

estratégias para atender essas necessidades e oferecem mais alternativas que contribuem para o 

sucesso acadêmico discente. Neste sentido, maior atenção deve ser dada tanto à formação inicial 

quanto à continuada e pessoal. É importante entender como esses três tipos de formação estão 

integrados de forma a beneficiar os alunos superdotados e a formar professores entusiasmados com 

seu trabalho. Na formação inicial é relevante acessar crenças que esses futuros professores possuem 

acerca da infância, adolescência e inclusão escolar, mitos sobre superdotados, bem como expectativas 

em relação ao aluno com altas habilidades. Nota-se, na maioria dos cursos universitários de formação 

de professores, que praticamente inexistem disciplinas que abordam o fenômeno da superdotação. 

Pesquisas das últimas três décadas revelam que os professores que possuem formação continuada na 

área de superdotação são melhor qualificados para identificar e atender as necessidades dos estudantes 

com altas habilidades. Ademais, a participação em congressos, em cursos de pós-graduação e grupos 

de estudos favorecem o desenvolvimento professional pessoal. Neste simpósio, serão identificadas 
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barreiras que dificultam a atuação de professores junto aos superdotados e discutidas estratégias de 

formação docente no contexto universitário para educação desses alunos. 

Palavras-chave: formação de professores, superdotação, magistério superior.  

 

Mentoring para el aprendizaje creativo en la educación superior 

(contributo 3) 

Las relaciones académicas significativas entre los estudiantes universitarios y sus profesores pueden 

constituir un espacio de aprendizaje creativo y enriquecedor para los estudiantes, así como una fuerza 

regeneradora para los profesores-mentores, desde la mirada de la teoría relacional cultural y de la 

práctica relacional. El presente estudio discute nuevas metodologías educativas y de evaluación que 

contempla el proceso de mentoring en la formación interdisciplinaria e integral de la educación 

superior. Primero, se presenta un caso que transformó el estudio de las ciencias biológicas. Luego, se 

presentan los resultados iniciales de un estudio en proceso basado en la Teoría Fundamentada, que 

explora la pregunta “¿qué ocurre en la relación académica significativa entre los estudiantes 

universitarios y sus profesores?”. Se entrevistaron quince díadas estudiantes universitarios-profesores, 

quienes reportaron tener una “relación académica significativa”. El análisis dimensional reportó dos 

dimensiones básicas. Por parte de los estudiantes, la dimensión clave reveló la experiencia de 

“reconstruir” y comprender a profundidad la teoría y a sí mismos, así como la posibilidad de 

desarrollar sus “habilidades creativas” en su línea de desarrollo. En el caso de los profesores, la 

dimensión clave fue la regeneración, experimentada como el “devolver a los otros” de manera 

enriquecida, a través de sus enseñanzas y el entrenamiento profesional. Asimismo, los profesores 

reportaron que estas experiencias resultaron re vigorizantes a lo largo de sus carreras y de su desarrollo 

en el espacio universitario. Los análisis arrojan evidencia que relaciona los conceptos de la enseñanza 

y del “aprendizaje auténtico” con las díadas de aprendizaje entre los estudiantes universitarios y sus 

profesores, generando espacios para el desarrollo de los procesos creativos de ambas partes. 

Palabras Clave: creatividad, educación superior, talento, mentoring, teoría fundamentada 

 

A reflexão da prática pedagógica universitária na formação docente: uma experiência na 

Universidade Católica de Brasília 

(contributo 4 e 5) 

A modificação do cenário universitário pela entrada de um novo perfil de estudante nas universidades 

brasileiras exige a revisitação da suas estruturas pedagógicas a fim de garantir a eles acesso e 
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permanência no ensino superior. Esse artigo traz reflexões sobre a experiência da disciplina Introdução 

à Educação Superior da Universidade Católica de Brasília - UCB, destinada aos ingressantes dos 

cursos de graduação, com três objetivos: i) oferecer soluções de inclusão pedagógica àqueles cuja 

educação não desenvolveu formação metacognitiva adequada; ii) construir uma relação pedagógica 

baseada na autoria, autonomia e no protagonismo do estudante, com vistas a um mundo mais solidário, 

ético e justo; iii) acolher e desenvolver o sentimento de pertença à universidade. Nessa perspectiva, foi 

organizada uma proposta pedagógica que inclui elementos inovadores, dentre eles, sistemática de 

acompanhamento docente por meio da partilha de registros da prática pedagógica com tutores via 

moodle, o que favorece a troca e sinergia da equipe docente. Esse artigo enfoca a reflexão da prática 

pedagógica universitária como política de formação docente em serviço, destacando resultados 

alcançados. Foram analisados registros da prática pedagógica docente e foram realizadas entrevistas 

com professores da disciplina. As conclusões sugerem caminhos alternativos a uma docência muitas 

vezes solitária e endógena que não favorece espaços de troca entre alunos e professores, necessários 

para o enfrentamento dos atuais desafios. O suporte teórico vem de Paulo Freire, Madalena Freire, 

Jorge Larossa, Alicia Fernandez, Juan Carlos Tedesco, Bernadete Gatti, Antonio Nóvoa, Antonio 

Joaquim Severino, entre outros. 

Palavras-chave: Formação em serviço. Docência universitária. Reflexão e registro da prática 

pedagógica. 

 

Balance de una formación institucionalizada del profesorado universitario (1998 – 2011) 

(contributo 6, 7 e 8) 
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La innovación docente y el apoyo pedagógico al profesorado son los ejes centrales en que se construyó 

un estilo de formación docente: el Centro para el Magisterio Universitario, en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. El establecimiento de Áreas de Formación Docente, orientadas a 

desarrollar en el profesorado las competencias necesarias, ha permitido una aproximación interesante 

al perfil del Profesor como docente universitario, en un proceso de mejoramiento continuo, dentro del 

marco institucional "Formación Integral en Tiempos de Cambio", con atención a diversos métodos y 

recursos para la enseñanza aprendizaje, la planificación de la docencia, las tecnologías, el trabajo en 

equipo y la evaluación de aprendizajes. A esto se sumaron áreas con presencia transversal que 

abordaron los temas de la comunicación eficaz oral y escrita en el ámbito docente, y del compromiso 

docente desde una dimensión ética, dentro y fuera del aula. 

Nuestra metodología, puesta en práctica en los Talleres de Formación Docente, consideró que el 

profesorado asumiera un rol protagónico en su propio proceso de formación y, con ello, afirmara sus 

capacidades y competencias a partir de la reflexión sobre su práctica docente, con apertura a diferentes 

métodos y perspectivas, en diálogo interdisciplinar, con aplicación inmediata a los cursos a su cargo, 

con incorporación normalmente voluntaria a las actividades formativas y sin evaluación por terceras 

personas de su desempeño docente. 

La formación especializada que en diversas perspectivas requiere el profesorado y la necesidad de 

innovar en la educación superior, nos une a este simposio que combina casos y experiencias de Perú y 

Brasil desarrolladas por instituciones universitarias con larga trayectoria de mutua colaboración. 

Palabras clave: formación de profesores, enseñanza superior, innovación docente. 

 

La formación de profesores de matemáticas que estimulen competencias para crear 

conocimientos. Reflexiones y experiencias  

(contributo 0) 
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La sociedad en que vivimos exige a nuestros profesionales y ciudadanos en general tener un rol más 

decisivo en la producción de conocimientos. “Más que reproducir información, hoy se requiere 

producir conocimiento a partir de una relación crítica y dinámica con ella” (Consejo Nacional de 

Educación del Perú, 2011). La creación de conocimientos requiere creatividad, razonamiento lógico, 

capacidad para identificar y resolver problemas, capacidad de autoaprendizaje y manejo de la 

información con criterios científicos; por ello, una adecuada enseñanza de la matemática estimulará y 

desarrollará estas capacidades. Nuestra sociedad requiere, entonces, profesores que además de 

conocimientos y habilidades matemáticas tengan estas capacidades y sepan trasmitirlas vivencialmente 

a sus alumnos, usando métodos que vayan más allá de las clases meramente expositivas o de las tareas 

rutinarias. Ciertamente, este requerimiento es para la educación básica y para todas las especialidades 

de la educación superior, pues la sociedad necesita profesionales productores de conocimientos en 

todos los campos del saber. 

Expondremos las experiencias desarrolladas en la Pontifica Universidad Católica del Perú por un 

equipo de matemáticos educadores, que han contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza de las 

matemáticas a alumnos de especialidades que no usan muy intensivamente la matemática (literatura, 

derecho, filosofía, etc.). Reflexiones del equipo de profesores a la luz de marcos teóricos de la 

didáctica de la matemática, preparación grupal de clases y exposiciones para recibir críticas y aportes 

del equipo, dieron como resultado una enseñanza basada en la resolución de problemas 

contextualizados, con trabajos grupales y por especialidades, que ha mejorado la calidad de los 

aprendizajes y ha influido positivamente en la actitud de los alumnos hacia la matemática. 

Palabras clave: Creación de conocimientos, formación de profesores. 

Palavras-chave: Formación de profesores, creatividad, talento, superdotación, teoría fundamentada, 

creación de conocimientos 

ID/ Referência: 405 

 

1.13. 

Qualidade da formação profissional na educação superior: pesquisas e políticas  

 

Autor/a (es/as):  



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

68 

Marinho-Araujo, Claisy Maria  [Universidade de Brasília] 

Rabelo, Mauro Luiz  [Universidade de Brasília] 

Polidor, Marlis Morosini [Centro Universitário Metodista IPA] 

Bisinoto, Cynthia [Faculdade UnB Planaltina] 

Dias, Diana [ISLA Campus Lx e CIPES - Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior] 

Almeida, Leandro S.  [Universidade do Minho] 

Fonseca, Denise Grosso da [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] 

 

Resumo: 

A organização e o funcionamento da sociedade constituem-se em uma intricada situação educativa na 

medida em que representam as manifestações das produções e criações humanas, que são transmitidas 

por meio das relações sociais, nas diferentes formas culturais e nos inúmeros processos de 

socialização. A educação é abrangente, mas contextualizada sociohistoricamente pela manifestação 

das ações, produções e relações humanas nas instituições educativas, com destaque àquelas 

responsáveis pela formação profissional. Questões epistemológicas, éticas, ideológicas, políticas, 

culturais, técnicas, entre outras, imprimem complexidade a tal formação e ao desenvolvimento de um 

perfil profissional competente e comprometido com as demandas sociais. É preciso construir um 

amplo repertório de competências aderentes a esse perfil, que considere diferentes formas de saberes 

(acadêmicos, especializados, técnicos, práticos). Estudar os processos de desenvolvimento e avaliação 

dessas competências tem sido desafio perseguido por profissionais e pesquisadores de diversas áreas. 

Com o objetivo de apresentar reflexões, investigações e políticas educacionais que espelham 

iniciativas de monitoramento da qualidade da formação profissional no contexto da educação, este 

Simpósio está organizado em duas partes. Na primeira, de caráter teórico-conceitual, propõe-se 

apresentar (a) proposta teórica relativa à noção de competências, fundamentando a caracterização dos 

perfis profissionais a serem formados na educação superior; (b) o processo de construção e utilização 

de matrizes de referência para a realização de processos de avaliação de competências em larga escala, 

as quais orientam a construção e análise dos instrumentos avaliativos; e (c) a implementação, em 

Portugal, dos learning outcomes, entendidos enquanto indicadores de como os estudantes 

desenvolvem competências variadas. Na segunda parte do Simpósio, de caráter exploratório, propõe-

se (d) apresentar e discutir duas pesquisas voltadas à avaliação do perfil e do desenvolvimento de 

competências em estudantes de cursos superiores brasileiros, as quais se desenvolveram a partir da 

construção de matrizes de referência fundamentada na ampliação conceitual apresentada. Espera-se, 

com este Simpósio, mobilizar discussões e reflexões acerca da complexidade da trajetória de formação 
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na educação superior e apresentar indicadores que podem potencializar a prática docente e a qualidade 

da formação profissional no ensino superior. 

 

Conceito e relevância das matrizes de referência 

O Brasil tem acumulado larga experiência em processos de avaliação em larga escala, que incluem o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica, a Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes e, mais recentemente, a Prova Nacional do Concurso de Ingresso na 

Carreira Docente. Para todos esses processos, elabora-se uma matriz de referência que sistematiza e 

orienta a construção de itens, além de servir de suporte para a análise dos resultados de desempenho 

nos testes aplicados e para as devolutivas ou feedbacks. A matriz é o cerne orientador da concepção 

dos itens de prova em avaliação. Em geral, articula, em duas ou três dimensões, a investigação 

concomitante das possibilidades de interação das características de perfil profissional esperado com as 

competências imprescindíveis para o seu desenvolvimento e com os objetos de conhecimento por 

meio dos quais as competências são desenvolvidas. A matriz constitui também referência para as 

análises de desempenho e elaboração de feedbacks, pois permite inferir indicadores de 

desenvolvimento das características de perfil ou das competências pelos participantes, além de 

possibilitar a professores e gestores das instituições uma visão ampla do desempenho de determinado 

grupo de indivíduos avaliados, como forma de se proceder a uma análise global para promover a 

regulação do ensino e das aprendizagens. Para os especialistas elaboradores de itens, as análises levam 

à reflexão sobre o processo de construção de questões, servindo como validação da matriz e também 

como meta-avaliação. Objetiva-se, assim, discutir o processo de elaboração das referidas matrizes e 

suas múltiplas implicações nos sistemas de avaliação a que se destinam. 

 

O marco das competências na educação superior brasileira 

No Brasil, as políticas públicas voltadas à Educação Superior vêm deflagrando mudanças 

significativas no âmbito da expansão desse seguimento, com desdobramentos nas organizações 

administrativa e pedagógica, nos projetos curriculares, na formação do corpo docente, nos processos 

de avaliação, na adequação de instalações físicas, nas concepções sobre inclusão e permanência de 

estudantes com qualidade e dignidade. Na perspectiva da organização pedagógica, a partir dos anos 

2000 ocorreu a promulgação de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação 

no país, sinalizando um conjunto de competências a serem desenvolvidas para o perfil desejado ao 

exercício profissional contemporâneo. No entanto, a noção de competências presente nas DCNs carece 

de formulação e sustentação epistemológica, teórica e conceitual que oriente a caracterização da 
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composição do perfil. Há uma superposição ao conceito de habilidades e pouca ênfase às 

competências transversais. Partindo desse cenário, desenvolveram-se os estudos a serem apresentados 

neste trabalho: (1) proposta teórica de ampliação conceitual à noção de competências presente nas 

DCNs; (2) contribuição metodológica, fundamentada na matriz de referência do perfil, para 

instrumentalizar o processo de avaliação de competências; (3) resultados de investigação documental 

dos indicadores de perfil expressos nas DCNs. No Brasil, a caracterização do perfil profissional a ser 

formado na educação superior tem como base central o desenvolvimento de competências; no entanto, 

identificar, reconhecer, oportunizar, mediar, desenvolver, avaliar tais competências tornam-se tarefas 

inócuas quando destituídas de explícito e robusto aparato epistemológico e conceitual, ainda que 

amplo, complexo e diversificado. Espera-se que o presente trabalho impacte e influencie futuras 

pesquisas, intervenções e políticas comprometidas com as finalidades da educação superior enquanto 

elo integrador entre as demandas sociais e a formação de quadros profissionais, contribuindo para 

desencadear processos globais de desenvolvimento dos cidadãos e do país. 

 

Processos avaliativos e o desenvolvimento de competências  

A pesquisa teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de competências em estudantes dos cursos 

de Biomedicina, Educação Física, Farmácia e Serviço Social de uma Instituição particular de educação 

superior de Porto Alegre, Brasil. Participaram da pesquisa 370 discentes e quatro coordenadores de 

curso. Utilizou-se, para avaliação de competências, um questionário de 23 questões no modelo de 

situações-problema que buscou avaliar o perfil dos ingressantes e dos egressos dos cursos. A base para 

a construção do instrumento foi uma matriz tridimensional com as características do perfil de 

formação (expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos - PPCs, em entrevistas realizadas com os coordenadores dos cursos e na legislação do SUS) e 

os recursos componentes das competências, categorizados em três dimensões: técnico-científicas, 

sócio-educativas e ético-políticas. As questões do instrumento tinham por objetivo colocar o estudante 

frente a fatos da realidade da área da saúde, para que o mesmo se manifestasse em relação a sua 

atuação diante do contexto apresentado. Foi realizada a validação teórica do instrumento, por banca de 

especialistas e pelo referencial teórico, e a metodológica, por meio de procedimentos estatísticos. A 

validação empírica, através do procedimento de escalonamento ótimo, permitiu identificar os sujeitos 

da pesquisa (ingressantes e concluintes) em lados opostos, em uma escala de 1 a 3. Os ingressantes se 

localizaram próximos do índice 1, significando um distanciamento do perfil esperado, enquanto os 

concluintes se concentraram, de forma significativa, perto do índice três demonstrando uma 

aproximação deste perfil. Os resultados apontaram que cerca de 70% dos estudantes aproximaram-se 

do perfil desejado nas três dimensões, apresentando maior desenvolvimento de competências em 

relação à dimensão técnico-científica. Novas investigações são necessárias para melhor qualificar a 
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influência da trajetória de formação na graduação. 

 

Desenvolvimento do Perfil Profissional do Professor de Ciências: mapeamento e avaliação de 

competências 

A Educação Superior é um contexto de subjetivação no qual redes de sentidos e significados definem 

as formas concretas e simbólicas de organização dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Para além do foco na competência profissional, a formação em nível superior deve incidir na 

preparação de pessoas capazes de enfrentar de forma ética e comprometida os complexos desafios da 

sociedade contemporânea. No que tange à preparação de docentes para atuarem na Educação Básica, 

as transformações sociais têm gerado desafios importantes à formação na Educação Superior, em 

virtude do forte compromisso deste nível educativo com a formação de cidadãos reflexivos e críticos, 

capazes de analisar, questionar e modificar o ambiente a sua volta. Considerando a formação do 

professor de Ciências Naturais, para além dos conhecimentos específicos da área, o perfil desejado 

deve considerar as ligações entre conhecimento científico e saberes ditático-pedagógicos que se 

sustentam na reflexão epistemológica, filosófica e histórica acerca da educação, do ensino e dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento. Trata-se de um perfil docente que se destaque pela 

postura ética, espírito crítico, autonomia intelectual, visão interdisciplinar e atitude de permanente 

reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem, além do conhecimento da área, das políticas 

educacionais e da proposta pedagógica. No Brasil, as orientações acerca do perfil profissional a ser 

formado na Educação Superior constam, desde os anos 2000, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

específicas para cada curso de graduação, as quais indicam as competências mais relevantes para a 

construção do referido perfil. No caso das Licenciaturas em Ciências Naturais, entretanto, tais 

Diretrizes ainda não foram elaboradas. Neste trabalho pretende-se discutir uma pesquisa voltada ao 

mapeamento e avaliação do perfil de estudantes de Licenciatura em Ciências Naturais, particularmente 

o processo de elaboração de uma Matriz de Referência para construção, validação e aplicação do 

instrumento de avaliação de competências. 

 

Implementação de learning outcomes na educação superior: a experiência recente em Portugal 

O ensino superior contribui para desencadear processos formativos globais e individuais, além de 

responder às demandas sociais que lhes são feitas nas mais diversas circunstâncias históricas. 

Atualmente, Psicologia e educação superior têm ampliadas as possibilidades de articulação, 

especialmente no que concerne às questões subjetivas e contextuais que transversalizam o 

desenvolvimento do perfil profissional esperado ao egresso, com desdobramentos coletivos e 

organizacionais. Diante das inúmeras possibilidades e potencialidades favoráveis à referida 
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articulação, irá eleger-se, nesse trabalho, a interface entre a formação profissional nos cursos de 

graduação e o desenvolvimento do perfil dos estudantes. O contexto da pesquisa relatada nesse 

trabalho é o ensino superior de Portugal, suas transformações recentes em função, especialmente, dos 

desafios assumidos na adesão ao Processo de Bolonha, principalmente no âmbito da qualidade da 

oferta formativa e das oportunidades ao desenvolvimento dos estudantes. É objetivo do trabalho 

contribuir para a avaliação e reflexão sobre a implementação institucional de learning outcomes em 

Portugal, investigando, com análise qualitativa, os relatórios submetidos à Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior do Ministério da Ciência e Tecnologia. As conclusões apontam os 

learning outcomes como eficazes indicadores de como os estudantes desenvolvem, no ensino superior, 

competências gerais e transversais, cogntivas e não-cognitivas e de como as instituições podem 

oportunizar essa formação por meio de um ensino superior de qualidade. Como desdobramentos do 

estudo, acredita-se que os percursos acadêmicos investigados por meio da construção do perfil 

profissional, possam fundamentar análises que subsidiem políticas públicas voltadas à uma educação 

superior de qualidade. 

Palavras-chave: ensino superior, competências, matrizes de referência, learning outcomes, perfil 

profissional, processos avaliativos 

ID/ Referência: 789 

 

1.14.  

Dimensiones psicosociales, intervención y/o innovación en aulas universitarias 

 

Autor/a (es/as):  

Morales, Alicia Rivera  [Universidad Pedagógica Nacional] 

Ponce, Alejandra Gutiérrez (Contribuição 2) [Universidad Pedagógica Nacional] 

Aparicio, Iván Edgar Ortiz (Contribuição 4) [Universidad Pedagógica Nacional] 

Pérez, Patricia Pérez (Contribuição 3) [Universidad Nacional Autónoma de México] 

Vélez, Carlos Casillas (Contribuição 5) [Facultad de Derecho de la UNAM] 

Avelar, Antonio Carrillo (Contribuição 6) [Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM] 

 

Resumo: 
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La importante influencia del clima sociocultural de alumnos y profesores, las expectativas que se han 

formado, el tipo de lenguaje, los valores que se asumen. La naturaleza de las relaciones entre profesor-

alumno y las que se producen dentro del grupo, el clima del aula, son entre otros factores que influyen 

de manera considerable en los rendimientos académicos. 

Así pues, los procesos de enseñanza y aprendizaje se revelan de manera diversa y compleja. Los 

alumnos asisten a sesiones diarias con profesores diferentes, que en la cotidianidad de la jornada, van 

construyendo una dinámica y ambientes en el aula de acuerdo con su personalidad, el dominio de los 

contenidos, las metodologías, los estilos didácticos, sus tácticas de influencia y ejercicio del poder, los 

profesores hacen de la vida en el aula un espacio complejo y a veces un tanto incomprensible en el que 

se promueven o no aprendizajes significativos. 

El documento base de esta intervención presenta dos apartados: 1) resultados parciales de 

investigación sobre dimensiones psicosociales (representación social, el discurso desde el contexto y 

la subjetividad, los valores, percepción de sí y evaluación) y, 2) propuestas de 

intervención/innovación. 

En el primer rubro pretendemos responder las interrogantes: ¿Cómo se representan los docentes el 

curriculum y la evaluación? ¿Existen diferencias en el discurso docente en aulas universitarias 

públicas y privadas a partir del contexto y la subjetividad? ¿Qué valores se transmiten a través de la 

práctica docente a los estudiantes universitarios? ¿De qué forma se autoevalúan los docentes? ¿El uso 

de las tecnologías garantiza el aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios y es sinónimo 

de innovación en la docencia? Para ello se proponen varios procedimientos de indagación, tales como: 

filmación de las clases, la grabación, entrevistas y escalas tipo likert aplicadas a estudiantes y 

docentes. En el análisis se articulan procedimientos analíticos propios de estudios cuantitativos y 

cualitativos sobre procesos psicosociales: la representación social, el contexto y la subjetividad en el 

discurso, los valores transmitidos a través de la práctica, y la autoevaluación docente.  

En el segundo apartado se define la innovación a través de una propuesta que muestran los alcances y 

limitaciones de una formación individualizada y una fragmentada a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en el Programa de Posgrado en Pedagogía de la UNAM 

Palabras Clave: Dimensiones psicosociales, discurso, representaciones sociales, valores, 

autoevaluación y percepción de sí, aprendizaje basado en problemas. 

 

Representaciones sociales de los docentes en torno al curriculum y la evaluación 

(Contribuição 2) 
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Las representaciones sociales buscan comprender las prácticas, símbolos y significados que un grupo 

social desarrolla a lo largo de su historia, conformando así un pensamiento práctico el cual orienta la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, en este sentido la representación 

implica en el sujeto, una organización de contenido, así como operaciones mentales y la lógica. 

En este sentido la representación social orienta las prácticas cotidianas de los sujetos y del grupo social 

en general, con el presente estudio se analiza las representaciones sociales de los docentes del nivel 

educativo medio superior, referentes al curriculum y la evaluación, el análisis de las representaciones 

sociales, permite comprender algunas prácticas que los docentes realizan en sus grupos sociales 

específicos, las categorías que se encontraron en la representación sobre el curriculum fueron: 

elemento oficial-normativo, incertidumbre en la práctica, e imaginario de mejora en la formación y 

acreditación educativa, y en evaluación se encontraron categorías como: Métodos deficientes y 

arbitrarios, expectativas hacia la mejora de la práctica docente, y modelos de presión social para la 

acreditación y la eficiencia terminal. 

El método que se utilizó, fue la fenomenología con un enfoque cualitativo, como instrumento se 

utilizó una guía de entrevista con 10 preguntas semi-estructuradas, y la técnica de análisis fue el 

análisis de discurso, que se desarrolla en las categorías. 

Finalmente, este estudio brinda elementos psicosociales, hacia la comprensión del docente que deben 

ser utilizados para la mejora de las prácticas del docente 

 

El discurso del docente en aulas privadas y públicas 

(Contribuição 3) 
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La educación superior privada en México a partir de la década de los 80´sufre un serie de cambio que 

comienzan a configurarla como la conocemos hoy. Uno de esos cambios es la diversificación de las 

instituciones que ofrecen educación en este nivel, el binomio universidades públicas-universidades 

privadas comienzan a tomar relevancia en las investigaciones, sobre todo para conocer las diferencia 

entre unas y otras instituciones. La presente investigación pretende centrarse de igual manera en 

conocer las diferencias y semejanzas entre una y otra educación, pero a partir del discurso docente, 

considerando que los sujetos no son solo producto de los escenarios donde se desempeñan, sino de 

toda su historia de vida y que el discurso que construyen en las aulas universitarias impactan de 

manera determinante la formación de los alumnos. 

Para conocer estas diferencias y semejanzas se pretende trabar desde un enfoque cualitativo, utilizando 

instrumentos como la observación con apoyo de grabaciones, entrevistas semiestruturadas y el análisis 

del discurso para ambos instrumentos. Se han seleccionado dos docentes, uno perteneciente a una 

universidad pública, para este caso la FES Aragón y una universidad privada, la Universidad Privada 

del Estado de México; ambas docentes imparten asignaturas en la licenciatura de pedagogía, su 

formación inicial es también pedagogía y ambas tienen más de 20 años laborando. 

Los avances hasta el día de hoy es la realización de grabaciones, tres por cada docente para a partir de 

ellas sistematizar y analizar los datos, que después apoyarán también la estructuración de las 

entrevistas. La prospectiva, es a partir de las categorías de análisis: contexto y subjetividad, se analicen 

los discursos y se comprendan sus diferencias y semejanzas entre los sujetos de ambas instituciones. 

 

Los valores que se transmiten a través de la práctica docente en las aulas 

(Contribuição 4) 
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La importancia de este estudio es resaltar los valores que se transmiten, que son ausentes o negados en 

la praxis universitaria, para la toma de conciencia y trabajar los valores que deben favorecer el 

ambiente universitario y más aún en el campo de las ciencias sociales y humanidades. La formación 

que se le brinde al profesional debe partir de la realidad circundante y responder a las necesidades que 

éstas implican. La educación es la fuente de los valores donde se aprenden y transmite las grandes 

virtudes. Su importancia consiste en que el ser humano logre su propia autodeterminación como 

persona, con sus valores y virtudes individual-colectivas. Esta tarea educativa no es posible sin la 

cooperación de las instituciones, en este caso la universidad, por ello es imprescindible trabajar de la 

mano, acompañando el proceso de formación integral desde un proyecto de vida. Por eso, este estudio 

busca resaltar y aportar los valores que hay que resaltar desde el quehacer educativo y aportar a la 

educación superior un aspecto por seguir trabajando, caminando y preguntando. 

Es necesario suscitar la reflexión sobre la transmisión de valores por parte del docente, y 

especialmente, en la docencia universitaria o educación superior. Una auténtica educación, tanto en la 

escuela como en la universidad, debe colaborar en la construcción de la personalidad del sujeto que 

aprende de forma integral, no podemos limitar la persona a su dimensión exclusivamente racional, 

sino que debemos atender al mundo afectivo, de los sentimientos y por tanto de las actitudes, 

comportamientos y valores que los guían. Se trata de plantear posibles caminos que puedan dar 

respuesta a las preguntas de nuestra investigación. De ahí que el objetivo de esta ponencia es mostrar 

las experiencias obtenidas en el proceso de selección que se relacionan con la cotidianidad. La 

metodología utilizada estuvo conformada por la utilización de diferentes métodos para el estudio del 

marco teórico contextual, así como la utilización de diferentes técnicas, como encuestas, entrevistas 

entre otras. 

 

Autoevaluación de la práctica docente 

(Contribuição 1) 
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En este rubro se plantea averiguar de qué manera los docentes significativos, desde el punto de vista 

de sus estudiantes, reflexionan sobre su práctica. A estos profesores se les pidió autorización para 

videograbar sus clases, respetando la dignidad profesional. Las videograbaciones tienen el propósito 

de “objetivar” la ejecución ante el propio maestro con el fin de realizar una reflexión de su propio 

desempeño, a través de una entrevista en las que se les mostró el video de su clase y se les formularon 

las siguientes preguntas: 1) cómo me veo como docente?; 2) ¿cómo le gustaría verse?; 3) ¿Qué 

cambiaría de mi práctica? y 4) ¿cómo veo a mis alumnos?. 

Los resultados son presentados a través de las siguientes unidades de análisis: autopercepción, 

parámetros deseables de enseñanza, autocrítica, imaginario pedagógico, requerimientos para el cambio 

de la práctica y percepción positiva de sus estudiantes.  

Destaca en este proceso reflexivo que los docentes significativos, se ven a sí mismos de manera 

positiva, pero con miras a superarse, actualizarse y mejorar su práctica a fin de hacer estudiantes más 

comprometidos, reflexivos sobre su proceso de aprendizaje y puedan cambiar aspectos de la realidad 

educativa. Asimismo se reflexiona si el uso de las nuevas tecnologías es sinónimo de innovación y 

generan aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Innovación educativa 

(Contribuição 5) 

La innovación entendida no como una actividad puntual, sino como un proceso, un trayecto que debe 

detenerse a contemplar la vida en las aulas, en la organización de las instituciones, la dinámica de la 

comunidad educativa y la cultura profesional de los catedráticos. 

Por lo tanto, la innovación va asociada al cambio y tiene un componente ideológico, cognitivo, ético y 

afectivo; porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de la individualidad, 

así como a las relaciones entre la teoría y la práctica inherentes al acto educativo. 

Uno de los principales retos de la sociedad del conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje 

universitario es formar individuos acordes a su tiempo, capaces de reflexionar acerca de la pertinencia 

de un problema con respecto a su disciplina de estudio, así como la de generar soluciones alternativas 

a los mismos, es decir, individuos competentes. 

El papel del docente no puede seguir siendo el de un simple transmisor de conocimientos y la 

información, sino también debe tener la función de auspiciador e innovador de situaciones ejemplares 

que posibiliten al estudiante entrar en contacto en sus diferentes modalidades (observar, escuchar, leer, 

enseñar y escribir) con los contenidos disciplinares. 
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La formación en el Posgrado; entre la individualidad y el trabajo colaborativo: La experiencia 

del Programa de Posgrado en Pedagogía de la FES Aragón – UNAM. 

(Contribuição 6) 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) entra en polémica con la enseñanza fragmentada que se 

propicia en los posgrados al considerar que estos no tienen los requisitos de ciudadanía ni cumplen las 

necesidades de los campos disciplinarios y el mercado laboral. Cabe preguntarse si una formación 

individualizada y una fragmentada son excluyentes o bien ambas pueden convivir. 

La idea de este trabajo es mostrar los alcances y limitaciones de ambas propuestas en el contexto de 

una experiencia vivida en el Programa de Posgrado en Pedagogía de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón de la UNAM. 

Palavras-chave: Dimensiones psicosociales, discurso, representaciones sociales, valores, 

autoevaluación y percepción de sí, aprendizaje basado en problemas. 

ID/ Referência: 655 

 

1.15.  

Políticas, propuestas y desafíos de innovación, gestión y docencia universitaria en 

México 

 

Autor/a (es/as):  

Morales, Alicia Rivera [Universidad Pedagógica Nacional] 

Medina, Andrés Lozano (Contribuição 2) [Universidad Pedagógica Nacional] 

Peña, Adalberto Rangel Ruíz De La [Universidad Pedagógica Nacional] 

Macías, Arturo Barraza (Contribuição 5) [Red Durango de Investigadores Educativos] 

Rodríguez, Oscar Comas (Contribuição 3) [Universidad Autónoma Metropolitana] 
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Hickerson, Gustavo De La Rosa (Contribuição 6) [Universidad de Cd. Juárez, Chih.] 

Vélez, Carlos Casillas (Contribuição 7) [Facultad de Derecho de la UNAM] 

 



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

79 

Resumo: 

Coordina: (Contribuição 1) 

Palabras clave: Política, investigación, innovación, didáctica, evaluación 

Los integrantes del equipo, además de formar parte de la AIDU MÉXICO, durante los últimos años 

hemos desarrollado una serie de tareas de gestión, docencia, evaluación, intervención e investigación 

en diversos escenarios universitarios. Por lo que consideramos importante exponer algunas propuestas 

y desafíos de la innovación y gestión universitaria en el VII Congreso y lo ubicamos en el eje 

temático: Gestión organizacional y docencia, 

El discurso de las políticas educativas en México, enmarcado desde los organismos internacionales y 

el modo en que se adoptan y legitiman sus objetivos, en las universidades públicas, influye en el 

quehacer de los actores educativos, quienes asumen nuevas responsabilidades para ganar 

reconocimiento en los sistemas de evaluación, sistemas de regulación y control de su “productividad”, 

así como los mecanismos de certificación y acreditación, lo que repercute en los estilos de gestión de 

la universidad y sus procesos educativos. 

El documento base de nuestra intervención presenta los hallazgos, propuestas y desafíos, producto de 

las tareas antes mencionadas y debatidos en el III Simposio de Docencia Universitaria, desarrollado en 

octubre del presente año en Querétaro, México. En este trabajo nos planteamos responder las 

siguientes interrogantes: ¿De qué manera influyen las políticas educativas en los programas de 

posgrado?, ¿Qué caracteriza los planes y programas innovadores?, ¿La elaboración de un proyecto de 

innovación puede considerarse una investigación?, ¿Se puede hablar de una investigación orientada a 

la innovación?, ¿Cómo se definen propuestas de didáctica institucional? ¿Puede, un proyecto de 

acompañamiento ciudadano y psicológico de jóvenes en riesgo disminuir la violencia urbana?, ¿De 

qué manera mejorar las didácticas asociadas a las profesiones?, ¿Cuál es el papel de la gestión en la 

didáctica y docencia universitaria para el logro educativo de los estudiantes?. 

Este panorama permite transitar por diversas unidades de análisis producto de las experiencias de 

gestión, intervención, evaluación e investigación abordadas por los integrantes del equipo con el fin de 

profundizar sobre la gestión y docencia universitarias. 

 

Política e innovación en los programas de posgrado: Un caso 

(Contribuição 2) 

México desde ya varias décadas ha pretendido mejorar, entre otras cosas, la calidad de la educación en 

todos los niveles que componen el sistema educativo nacional, para ello ha propuesto desde la política 
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educativa expresada en los diferentes planes sectoriales objetivos y metas que se impulsan a través de 

programas específicamente diseñados para lograr el objetivo, estos van desde los acuerdos dirigidos a 

la educación básica hasta los que influyen en la formación de los posgrados. 

En esta presentación se mostrará en qué consiste y qué propone la estrategia que tiene como objetivo 

fundamental certificar los programas de posgrado dándoles el acceso al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad y la forma en qué afecta la gestión y operación de las instituciones que 

pretenden incluir a sus programas en dicho padrón, para ello se describirá la experiencia de innovación 

que construye la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco para sus programas de posgrado. 

 

Política Evaluativa 

Contribuições 3 e 4 

En México, durante las últimas dos décadas, la política pública para el sector educativo superior ha 

promovido un tipo de evaluación integral que ha incidido de diferentes maneras, pero principalmente 

en la gestión universitaria; afectando los grupos o cuerpos académicos, los profesores, los programas 

educativos de licenciatura y posgrado, las funciones sustantivas (investigación, docencia y difusión de 

la cultura) y los programas de funcionamiento de la universidad pública. 

De manera específica, las tareas y las acciones que han desarrollado las IES en respuesta a esta política 

educativa han permeado sus marcos normativos y los comportamientos de sus actores y gestores, la 

acreditación de programas educativos, la gestión-supervisión–control y la rendición de cuentas. 

En este trabajo, los autores analizan como los diversos mecanismos implementados bajo el supuesto 

de calidad y funcionalidad afectan la gestión universitaria al no recuperar la diversidad institucional y 

conducir a la fragmentación de actores, procesos y actividades, además esta diversidad de intereses y 

conflictos por la búsqueda de apoyos económicos en términos de subsidios ha causando dependencia y 

sumisión. 

 

Investigación e Innovación  

(Contribuição 5) 

La vinculación entre “Investigación e Innovación Educativa” en torno a tres ejes temáticos: 1) relación 

innovación e investigación, 2) Innovación e Investigación Acción, y 3) La elaboración de un Proyecto 

de Innovación como proceso investigativo. Entre sus principales conclusiones se encuentran las 

siguientes: a) la innovación constituye una necesidad de los sistemas educativos contemporáneos para 

poder enfrentar un mundo cambiante e inestable, b) la innovación educativa requiere forzosamente de 
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apoyarse de procesos investigativos que permitan asegurar el logro de los objetivos planteados, c) la 

investigación acción constituye el mejor enfoque de investigación para apoyar un proceso de 

innovación ya que ofrece una lógica general de trabajo que permite reproducir con rigor metodológico 

un proceso de innovación, d) la investigación acción se debe asumir desde una perspectiva crítica que 

enfatice el diálogo entre los participantes y promueva la autonomía profesional, y e) un proyecto de 

innovación permite orientar el proceso de innovación bajo una lógica de investigación que a su vez 

aumenta las posibilidades de eficacia y efectividad 

 

Didáctica Institucional  

(Contribuição 6) 

El diagnóstico que generó el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto titulado: Acompañamiento 

ciudadano y psicológico de jóvenes en riesgo para disminuir la violencia urbana. Junto con los saberes 

escolares, se impulsa la formación de competencias ciudadanas y Derechos Humanos acompañando a 

los jóvenes en su proceso de maduración natural mediante técnicas constructivistas. La intervención 

consistió en desarrollo de los módulos: Autoconocimiento, Visita a su escuela primaria; Además se 

trabaja el área de pertenencia grupal (la familia, grupo de amigos, trabajo en equipo) el área de 

pertenencia social, los valores  

sociales, Estado de Derecho, Solidaridad, apoyo comunitario a los niños y ancianos. El liderazgo 

responsable, bajo un nuevo ideal de gobernabilidad priorizando la participación ciudadana y el Estado 

de Derecho. Conocimiento y confianza en las instituciones. 

Una vez que se ha avanzado en lo anterior y han hecho un análisis de su entorno social, se les impulsa 

para que realicen un proyecto de vida. Para la evaluación se utiliza un RALLY de DH que mide 

Superación intelectual y física. 

 

Didácticas Asociadas a las Profesiones 

(Contribuição 7) 
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En relación con las didácticas asociadas a las profesiones, se plantea que: Los métodos didácticos para 

la enseñanza son distintos para cada una de las profesiones existentes a nivel universitario, debido a 

que hay carreras con alto contenido técnico y otras fundamentadas en sistemas humanísticos. Es 

necesario que las instituciones de educación superior implementen esquemas de capacitación de los 

docentes que tomen en cuenta el tipo de contenidos de los programas de estudio, para dotarlos de 

herramientas didácticas adecuadas y ajustadas a cada profesión.  

Es esencial que, para el cumplimiento del punto anterior, las asociaciones nacionales e internacionales 

dedicadas a las actividades relacionadas con la didáctica asociada a la enseñanza universitaria, a través 

de sus actividades ordinarias y extraordinarias, elaboren propuestas enfocadas a la actualización y 

mejoramiento de los métodos de enseñanza que sean aplicables a cada tipo de carreras impartidas a 

nivel universitario.  

Deben establecerse en las instituciones de educación superior, controles para hacer obligatorio que los 

profesores universitarios participen activamente en los programas de actualización docente, en los que 

se contemplen los mecanismos didácticos adecuados a la enseñanza de cada una de las carreras 

universitarias, basados en los contenidos de cada una de ellas.  

 

Estándares y evaluación de la gestión universitaria 

(Contribuição 1) 
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La gestión se define como “La acción humana dentro de las organizaciones escolares”, es la capacidad 

de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, las capacidades, la 

gente y los objetivos de la organización, es decir, es la capacidad de articular los recursos que se 

disponen para lograr lo que se desea (Casassus, 2000) La gestión institucional implica impulsar la 

conducción de la organización hacia determinadas metas, por lo que resulta necesarios saberes, 

habilidades y experiencias sobre el aspecto en el que se pretende operar a fin de que la organización 

sobreviva en el mundo de la innovación y el cambio, a través de mejorar las prácticas y anticipándose 

a posibles contingencias, proponiendo soluciones de futuro de corto, mediano y largo plazo. 

Se considera que los procesos de la gestión son el diagnóstico, la planeación, el desarrollo y la 

evaluación. En ésta, se toma en cuenta todos los procesos y las acciones para el mejoramiento de la 

institución. Sin embargo, a quien dirige las acciones pocas veces se le evalúa. De ahí que debemos 

considerar elementos o estándares, producto de evaluaciones de la gestión en otros niveles educativos, 

para llevar a cabo procesos evaluativos de los gestores de la educación superior, tales como: I. 

Dirección (liderazgo, clima organizacional, compromiso, compromiso y visión compartida, planeación 

institucional, procesos de autoevaluación, rendición de cuentas y redes institucionales); II. Desempeño 

colectivo del equipo docente; III. Gestión del aprendizaje; IV. Órganos colegiados; y V. Vinculación 

con el entorno. 

Palavras-chave: Política, investigación, innovación, didáctica, evaluación 

ID/ Referência: 654 

 

1.16.  

Experiencia formativa, activa y divertida en el proceso enseñanza- aprendizaje en la 

ingeniería mecánica 

 

Autor/a (es/as):  

Nuñez, Maribel Angelica Mendoza [IPN ESIME UNIDAD CULHUACAN] 

Dominguez, Dalia Ruiz (Contribuição 2) [IPN ESIME UNIDAD CULHUACAN] 

Rodriguez, Andres Raul Lopez y (Contribuição 3) [IPN ESIME UNIDAD CULHUACAN] 

Huerta, Orlando Susarrey (Contribuição 4) [IPN SEPI ESIME ZACATENCO] 

 

Resumo: 
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(Contribuição 1), (Contribuição 2), (Contribuição 3), (Contribuição 4) 

El objetivo del presente trabajo es permitir hacer que los conocimientos que pretendemos enseñar, 

sean más fácilmente asimilados y recordados, pues no debemos perder de vista que los educandos al 

jugar, liberan su ansiedad, disfrutan de un momento agradable y pueden repetir los conceptos en varias 

ocasiones sin que esto se transforme en una actividad rutinaria. En este trabajo se propone la 

aplicación de una Actividad Lúdica para la Educación, que además de romper la monotonía de una 

clase, permite la creación de los fundamentos para el desarrollo de las habilidades cognoscitivas, 

teniendo la ventaja de poder organizarse de múltiples formas, tomando en cuenta el tiempo de que se 

dispone, el número de alumnos, los recursos con los que se cuenta y el área física para llevarlos a 

cabo, pudiendo realizarse en el aula. Actualmente, este tema ha despertado el interés para explicar 

algunas aplicaciones, donde han surgido ideas muy útiles para describir y entender la multitud de 

fenómenos o conceptos, que se presentan en la Ingeniería Mecánica, donde se han reportado estudios 

relacionados a actividades lúdicas observando que los materiales lúdicos van desde juguetes 

tradicionales hasta los industriales, pasando por diversos materiales didácticos que pueden ser 

utilizados lúdicamente; para efectos de organización, están clasificados en áreas específicas de 

acuerdo con una función determinada, es decir, según el aspecto del desarrollo del educando que se 

favorezca predominantemente, esto es, el área cognoscitiva, afectiva y psicomotriz. Finalmente, se 

realiza un ejemplo, en el área cognoscitiva empleando el juego de tarjetas para apoyar un contenido 

programático de la materia de Diseño de Elementos Mecánicos como alternativa didáctica, que hace 

del proceso enseñanza-aprendizaje sea una experiencia activa, divertida y formativa. 

Palavras-chave: educación, práctica docente, juegos, disciplina científica, instrumento, capacitación 

ID/ Referência: 915 

 

1.17. 

Boas práticas pedagógicas e de aprendizagem enquanto vectores da construção do 

sentido de autoria e da autonomia na aprendizagem  

 

Autor/a (es/as):  
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Oliveira, Albertina Lima  

Pinheiro, Maria do Rosário Moura (Contribuição 2) [Universidade de Coimbra, Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação]  

Figueiredo, Claudia (Contribuição 3) [Universidade de Aveiro] 

Correia, Manuela (Contribuição 4) [Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal] 

Chaves, Manuel (Contribuição 5) [Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal] 

Delgado, Margarita Gozalo (Contribuição 6) [Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de 

Extremadura, Caceres, Espanha] 

Barco, Benito León del (Contribuição 8) [Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de 

Extremadura, Caceres, Espanha] 

Gonzaga, Luis (Contribuição 7) [Escola Superior de Desporto do Instituto Politécnico de Santarém, 

Portugal] 

 

Boas práticas pedagógicas e de aprendizagem enquanto vectores da construção do sentido de 

autoria e da autonomia na aprendizagem  

Contribuição 1 e 2 
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As recentes e profundas transformações e exigências colocadas pelo Espaço Europeu de Ensino 

Superior e pela consequente implementação do Processo de Bolonha têm vindo a desafiar sem 

precedentes os principais agentes educativos (docentes e estudantes), a repensar a sua postura face ao 

ensino e à aprendizagem, no sentido de se criarem contextos verdadeiramente promotores do 

desenvolvimento transformativo dos alunos, da mudança efectiva nas práticas pedagógicos dos 

docentes e das boas práticas de aprendizagem dos estudantes. 

Assim, para o aumento da qualidade educacional, como sabemos e como se encontra sobejamente 

inscrito nos princípios e normativos da recente reforma, é fundamental colocar no palco das mudanças 

no Ensino Superior a agenda pedagógica do Processo de Bolonha, a qual, segundo vários estudos, tem 

sido o mais difícil de alterar (Kehm, 2010; Veiga & Amaral, 2009). 

Neste âmbito, o presente simpósio, intitulado “Boas práticas pedagógicas e de aprendizagem enquanto 

vectores da construção do sentido de autoria e da autonomia na aprendizagem”, congrega vários 

estudos que se propõem incentivar a reflexão sobre vias de inovação a introduzir no ensino superior 

nos processos de ensino e aprendizagem, quer do ponto de vista teórico, quer empírico. 

Partindo da apresentação e discussão de quadros conceptuais relevantes relativos às principais 

mudanças de desenvolvimento a promover nos estudantes, com a comunicação “O sentido de autoria e 

a construção da complexidade epistemológica do estudante do ensino superior”, avança-se para a 

divulgação de resultados empíricos respeitantes à evolução da autonomia na aprendizagem e da 

sofisticação epistemológica, através da segunda comunicação “A autonomia na aprendizagem e o 

desenvolvimento epistemológico do estudante do ensino superior”, e prossegue-se com a apresentação 

de um instrumento de avaliação das competências didáctico-pedagógicas dos docentes, com a terceira 

comunicação “Pedagogia no Ensino Superior: Uma proposta de análise das competências didáctico-

pedagógicas dos docentes”, na qual se pretende explorar factores associadas a boas práticas docentes. 

Em sequência, apresentam-se e discutem-se ainda os processos de ensino e aprendizagem numa 

perspectiva comparativa, analisando-se semelhanças e diferenças entre as boas práticas associadas à 

aprendizagem entre alunos portugueses e espanhóis, através da quarta comunicação, “Avaliação das 

boas práticas associadas à aprendizagem dos estudantes do ensino superior: Princípios, desafios e 

implicações para a prática pedagógica docente”, colocando-se agora a ênfase nas boas práticas dos 

alunos. 

A elaboração e adaptação de instrumentos, que se constituem como ferramentas de grande potencial 

para empreender a avaliação, consciencialização e melhoria das boas práticas de aprendizagem dos 

estudantes constitui o objecto da comunicação final “Propiedades psicométricas de la versión española 

del Inventario de Buenas Prácticas en Estudiantes Universitarios”. É de salientar que todas as 

comunicações pretendem contribuir para enriquecer o debate e a discussão em torno da melhoria da 

qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, na óptica de se potenciar a construção da 

autonomia do estudante, do seu sentido de autoria e da sua relação com o conhecimento. 
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O sentido de autoria e a construção da complexidade epistemológica do estudante do ensino 

superior 

Contribuição 3 

 

Os novos desafios colocados ao ensino superior (ES) evidenciam a responsabilidade de formar pessoas 

com níveis de desenvolvimento cognitivo e psicossocial que permitam resolver problemas de forma 

criativa, inovadora, autónoma e cooperativa. Estas dimensões do desenvolvimento são essenciais a 

uma aprendizagem efectiva e duradoura por implicarem um compromisso pessoal na atribuição de 

sentido ao conhecimento produzido. 

Neste sentido, e numa perspectiva holística, considera-se que o envolvimento do estudante nos 

diferentes ciclos do ensino superior deverá ser potenciador do desenvolvimento de competências como 

a capacidade interna de cada indivíduo definir as suas crenças, valores e relações sociais, o que 

implica o desenvolvimento de um sentimento de ´´autoria´´ e apropriação relativamente à pessoa que 

se é, ao conhecimento que se constrói, considerando um conjunto de relações de suporte social 

(relacionamento com os outros). Esta capacidade interna, a que diferentes autores (e.g., Baxter-

Magolda, 2009; Boes, Baxter-Magolda & Buckley, 2010) designaram self-authorship, compreende a 

autonomia psicossocial e integra a capacidade de atribuição de sentido ao conhecimento. Intimamente 

relacionado com a construção pessoal de sentido, surge a importância de se apoiar os estudantes a 

crescer num contínuo que decorre desde da existência de uma visão dicotómica do conhecimento e do 

valor deste (a existência de respostas certas ou erradas) e o suporte da existência de figuras de 

autoridade que detenham e produzam as verdades, até ao nível em que o conhecimento é 

compreendido como construído de acordo com as circunstâncias e os contextos onde é produzido e de 

que as abordagens a este devem ser fundamentadas (King & Kitchener, 2004). Neste âmbito construir 

uma maior complexidade epistemológica (Schommer-Aikins & Hutter, 2002), ou seja, conceber 

crenças e atitudes face ao conhecimento de nível superior é fundamental. 

 

A autonomia na aprendizagem e o desenvolvimento epistemológico do estudante do ensino 

superior 

Contribuição 1 e 4 
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A sociedade actual requer que o Ensino Superior promova activamente nos alunos o desenvolvimento 

integrado das suas capacidades de nível superior, dado serem elas as que permitem resolver problemas 

complexos de forma inovadora, autónoma e cooperativa. Entre estas capacidades, destacam-se as que 

mais contribuem para a promoção da autonomia na aprendizagem e que se prendem com o 

desenvolvimento da autodirecção do estudante e da sua complexidade epistemológica (Baxter-

Magolda, 2004; Oliveira & Simões, 2006; Oliveira et al., 2010). O mesmo tipo de exigência marca a 

agenda pedagógica do Processo de Bolonha, permeada pela necessidade de conferir centralidade às 

aprendizagens e aos educandos e de neles desenvolver a capacidade de saber aprender e de reflectir 

criticamente sobre o conhecimento e a informação. Assim, quer a própria sociedade do conhecimento 

a instituir, quer o Processo de Bolonha alimentam a expectativa de que a frequência do ensino superior 

esteja associada a uma jornada de profundo desenvolvimento, não apenas em extensão mas em termos 

de verdadeiras mudanças transformativas na capacidade de aprender e na forma como o estudante se 

perspectiva a si próprio e ao mundo. 

Neste contexto, a presente comunicação dá conta das mudanças verificadas a nível da predisposição 

para a autodirecção da aprendizagem e das concepções epistemológicas, a partir de um estudo não 

experimental longitudinal, que combinou dados quantitativos e qualitativos, recolhidos entre 2004 e 

2009 numa amostra de cerca de 60 estudantes da Universidade de Coimbra. Os resultados obtidos 

serão discutidos à luz do pressuposto assumido pelo Processo de Bolonha de que se deve promover 

activamente a autonomia na aprendizagem e a sua capacidade para lidar com a complexidade, bem 

como à luz da necessidade de efectuar a mudança de paradigma pedagógico tão substancialmente 

vincada pelos normativos de Bolonha. 

 

Pedagogia no ensino superior: uma proposta de análise das competências didáctico-pedagógicas 

dos docentes 

Contribuições 2 e 5 
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Com o Processo de Bolonha ampliaram-se definitivamente as funções docentes, sendo clara a 

necessidade de investimento no planeamento, gestão, avaliação, revisão e melhoria constante dos 

desempenhos didáctico-pedagógicas, incluindo a assessoria e apoio aos estudantes, a coordenação da 

docência com outros colegas, a preparação de materiais didácticos, o desenvolvimento e a supervisão 

de actividades de aprendizagem em distintos ambientes. 

Neste estudo apresenta-se o Questionário de Opinião das Vivências Pedagógicas dos Docentes do 

Ensino Superior (QOVPDES), um instrumento que, sendo uma operacionalização do código 

pedagógico proposto por Zabalza (2003), teve como intenção a análise do pensamento dos professores 

de 2 escolas de enfermagem na acção das suas vivências didáctico-pedagógicas em contexto. Em 

análise esteve o carácter presente ou ausente dos aspectos didáctico/pedagógicos e o respectivo grau 

de importância atribuído. A investigação empírica desenvolvida insere-se no quadro de um estudo 

exploratório de natureza quantitativa. 

Os resultados evidenciam que as dimensões mais valorizadas pelos docentes dizem respeito ao Apoio 

aos estudantes, Coordenação com os colegas, Avaliação e a utilização de Novas tecnologias. Os 

aspectos didáctico-pedagógicos considerados mais ausentes são a Interacção docente/docente ou 

docente/estudante. Estes e outros resultados reforçam a ideia de que as dimensões operacionalizadas 

são abrangentes e definidoras da qualidade da pedagogia no ensino superior, permitindo-nos 

perspectivar este questionário como um vantajoso instrumento de auto-avaliação das práticas e 

situações didáctico-pedagógicas. 

Trata-se de um contributo, a partir de um questionário e respectiva checklist de auto-avaliação, para a 

reflexão acerca das práticas didáctico-pedagógicas, fundamental para gerar ciclos de melhoria da 

eficácia e satisfação pessoal e colectiva no que respeita à promoção da qualidade dos processos de 

ensino e aprendizagem. Reflectir sobre o trabalho didáctico-pedagógico feito e perspectivar o trabalho 

que ainda há a desenvolver e um acessível caminho para a melhoria na tomada de decisão didáctico-

pedagógica. 

Palavras-Chave: Ensino Superior; Competências didáctico-pedagógicas; qualidade do ensino-

aprendizagem. 

 

Avaliação das boas práticas associadas à aprendizagem dos estudantes do ensino superior: 

princípios, desafios e implicações para a prática pedagógica 

Contribuição 2 

Apresentar a última versão do Inventário de Boas Práticas dos Estudantes no Ensino Superior-IBPEES 

(versão original de Chickering & Schlossberg, 1995; versão portuguesa modificada de Pinheiro, 2007, 
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2008) é objectivo deste trabalho. Composto por 9 secções (7 itens cada), o IBPEES tem-se revelado 

uma ferramenta útil na investigação, aconselhamento e formação no ensino superior, permitindo 

avaliar a actividade dos estudantes nas seguintes áreas estratégicas: interagir com os professores, 

trabalhar cooperativamente com os colegas, aprender activamente, procurar feedback, gerir o tempo, 

manter as expectativas positivas, respeitar diferentes capacidades e backgrounds, gerir recursos 

pessoais e sociais e, ainda, gerir o ambiente, desafios e oportunidades académicas. No estudo 

apresentado (n=179) interagir com os professores e procurar feedback são os pontos mais fracos dos 

estudantes, sendo que solicitar feedback é a boa prática mais fortemente associada a aprender 

activamente, às expectativas positivas e à gestão mais eficaz do ambiente, desafios e oportunidades 

académicas. Sabendo que as exigências e desafios do ensino superior são cada vez mais incompatíveis 

com a passividade, com o défice de interacção com o professor e o não envolvimento dos estudantes 

nas actividades inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, o IBPEES apresenta-se como uma 

ferramenta útil na orientação, aconselhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, 

permitindo ao docente e ao estudante a identificação, reflexão e melhoria de comportamentos e 

atitudes dos alunos face as exigências do processo de aprendizagem. A discussão dos resultados 

obtidos gera implicações para a prática pedagógica docente, cuja diversidade e inovação nas 

estratégias de ensino e aprendizagem só poderá ser bem sucedida se nenhum dos actores e autores 

educativos dispensar as boas práticas. 

Palavras-Chave: Ensino Superior; Boas práticas dos estudantes. 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA VERSIÓN española DEL INVENTARIO DE 

BUENAS PRÁCTICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Contribuições 6, 7 e 8 
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El contexto del Espacio Europeo de Educación Superior plantea nuevos retos para el sistema educativo 

Universitario que deben ser asumidos por el profesorado. El alumno se convierte en protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje, abandonando para ello el rol pasivo y el profesor, pasa a ser un 

facilitador y orientador de este proceso. Como consecuencias, las estrategias de aprendizaje y sus 

hábitos a la hora de enfrentarse a este proceso, adquieren un nuevo interés. En este trabajo nos 

proponemos evaluar las buenas prácticas de los Estudiantes de la Universidad de Extremadura, para 

ello recurriremos a la adaptación del Inventario de Buenas Prácticas en Estudiantes Universitarios, 

original de Chickering & Schlossberg, 1995; Dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior, este cuestionario ha sido traducido al portugués y adaptado para su uso con alumnos 

Universitarios por Pinheiro, (2007, 2008). De la misma forma, se ha empleado para establecer estudios 

interculturales, estableciénidose las semejanzas y diferencias en las buenas prácticas asociadas con el 

aprendizaje de los alumnos portugueses y brasileños (Gonzaga, Mascarenhas y Pinheiro, 2009) y entre 

alumnos portugueses y españoles (Gonzaga, Gozalo y Pinheiro, 2011). 

El objetivo del presente estudio es estimar las propiedades psicométricas de la versión española del 

Inventario de Buenas Prácticas en Estudiantes Universitarios. Para ello contamos con un grupo de 300 

participantes, alumnos de las facultades de Ciencias del Deporte y de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Extremadura y la relación que se establece entre las dimensiones evaluadas 

(Interactuar con los profesores; Trabajar en cooperación con los colegas; Aprender de forma activa; 

Buscar feedback; Optimización del tiempo en las tareas; Mantener las expectativas positivas; Respeto 

por las diferentes capacidades, Antecedentes y Estilos de aprendizaje) y el rendimiento académico de 

los alumnos Universitarios. 

Palavras-Chave: Educación Superior; Buenas prácticas de los estudiantes 

Palavras-chave: Ensino Superior; Competências didáctico-pedagógicas; qualidade do ensino-

aprendizagem; boas práticas dos estudantes 

ID/ Referência: 1160 

 

1.18. 

Contexto de formação dos profissionais da área da saúde  

 

Autor/a (es/as):  
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Pedroso, Maisa Beltrame (Contribuição 4) [Universidade do Vale do Rio dos Sinos] 

Cervato-Mancuso, Ana Maria (Contribuição 1) [Universidade de São PauloP/Brasil] 

Vieira, Viviane Laudelino (Contribuição 1) [Universidade de São PauloP/Brasil] 

Ribeiro, Marinalva Lopes (Contribuição 2) [Universidade Estadual de Feira de Santana, Ba/Brasil] 

Moreira, Pedro (Contribuição 3) [Universidade do Porto/PT] 

Barros, Renata (Contribuição 3) [Universidade do Porto/PT] 

Padrao, Patricia (Contribuição 3) [Universidade do Porto/PT] 

Carvalho, Pedro (Contribuição 3) [Universidade do Porto/PT] 

Teixeira, Vitor Hugo (Contribuição 3) [Universidade do Porto/PT] 

 

Resumo: 

Vários países vêm realizando reformas no ensino da graduação objetivando integrar suas funções às 

necessidades da sociedade, tendo como pano de fundo a produção de conhecimento que prepare o 

capital humano para atender a entrada dos países no circuito da globalização. Dentre as demandas para 

o ensino superior de qualidade, na atualidade, destacam-se o currículo, as condições de trabalho dos 

docentes e os lugares institucionais onde se dá a formação desses profissionais. Nesse simpósio 

propomos apresentar resultados de investigações que vêm sendo realizadas na área da saúde, sob 

diferentes ângulos, mas todos tangenciando a temática da docência universitária. Este, aliado à 

inovação curricular está entre os maiores desafios para uma formação de qualidade, envolvendo a 

estrutura acadêmica (política de contratação, departamentalização, como exemplos) e às habilidades e 

competências do professor para atuar e planejar suas atividades de ensino e aprendizagem. Mesmo 

sem minimizar a importância das habilidades técnicas no campo específico de conhecimento, no caso 

a área da saúde, as habilidades estão centradas nos processos educativos e de comunicação, 

envolvendo novos discursos e (re)novas práticas educativas. Os cursos de graduação devem ter 

projetos político-pedagógicos, construídos coletivamente, centrados no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiados no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, 

com vistas a superar a educação que privilegia fundamentalmente a transmissão de conhecimentos e 

informações. Nesse sentido o investimento na formação continuada dos professores se estabelece 

como constante prioridade. As investigações que procuram compreender e analisar os momentos de 

ruptura pedagógica no cotidiano acadêmico, com especial foco na aula, também se constituem em 

importante processo de construção da pedagogia universitária que pode alavancar práticas inovadoras 

na área da saúde. Chama-se atenção para a emergência do domínio das Tecnologias de Informação e 
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Comunicação (TIC) que podem contribuir para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

sempre que representarem coerência com o paradigma emergente. A área da saúde representa uma 

condição de especial destaque nas políticas públicas e de bem estar exigindo uma formação acadêmica 

articulada com as demandas sociais. 

Palavras-chave: saúde; docência universitária; práticas pedagógicas; políticas públicas 

 

Formação para a docência universitária: desafios da inovação curricular  

De acordo com a legislação brasileira os cursos de graduação devem ter projetos político-pedagógicos, 

construídos coletivamente, centrados no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiados no professor 

como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, com o intuito de superar a educação 

embasada exclusivamente na transmissão de conhecimentos e informações. Essa construção coletiva 

implica na delimitação de um conjunto de professores caracterizando-se como o corpo docente do 

curso. Para esses professores, contratados para assumiram atividades de pesquisa, ensino e extensão 

universitária em suas respectivas especialidades, a formação continuada na docência universitária 

torna-se uma necessidade. Pretende-se apresentar as iniciativas propostas pela Universidade de São 

Paulo para essa formação e seu impacto na reestruturação de um curso de graduação na área da saúde. 

Trata-se de uma pesquisa-ação realizada durante a elaboração e implantação de uma nova estrutura 

curricular elaborada coletivamente. A nova estrutura curricular contempla a integração entre os eixos 

do curso, inserção de temas desenvolvidos de forma integrada, permite uma flexibilização curricular e 

a indução da transversalidade ético-humanística. Entretanto, ainda permanece estruturada em 

disciplina com uma grande diversidade de professores. Os principais desafios da inovação curricular 

estão relacionados à estrutura da universidade (política de contratação, departamentalização) e às 

habilidades e competências do professor para atuar e planejar suas atividades de ensino como 

educador. As práticas pedagógicas, entendidas como conjuntos estruturados de estratégias que 

conformam o processo ensino-aprendizagem e incluem conteúdos conceituais, factuais, 

procedimentais e atitudinais presentes é tradicional e focada na transmissão de conteúdos. O uso de 

metodologias ativas é restrito. Diante destes desafios algumas propostas estão sendo inseridas no 

curso, entre elas do planejamento coletivo das atividades didáticas do semestre e este é o foco desta 

comunicação. As iniciativas deste e de outros cursos na área da saúde tem perspectivado como 

principal desafio a assunção da necessidade da formação continuada do professor universitário. 

Palavras-chaves: ensino superior; saúde; pesquisa qualitativa. 

 

2) A formação pedagógica de professores da área de saúde para o ensino superior 
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Dentre as demandas para o ensino superior de qualidade, na atualidade, destacam-se o currículo, as 

condições de trabalho dos docentes e os lugares institucionais onde se dá a formação desses 

profissionais. Abordamos a formação dos professores da área de saúde, por compreender que se trata 

de um campo muito atingido por essas demandas. O intuito deste trabalho é apresentar resultados de 

uma investigação realizada durante o desenvolvimento da disciplina Didática no Curso de Mestrado 

em Saúde Coletiva de uma universidade brasileira. Baseado na perspectiva qualitativa de pesquisa, 

envolveu os 22 estudantes matriculados, utilizando os portfólios produzidos por esses sujeitos como 

procedimento para a coleta e produção de dados. Contribuições de Sousa Santos, Marcelo García, 

Anastasiou, Pimenta, Cunha e Lucarelli deram a principal sustentação teórica para a interpretação dos 

dados através da análise de conteúdo. Concluímos que os participantes, tendo a docência como 

expectativa de ação profissional, percebem uma fragilidade no currículo do curso, o que denota 

discrepância entre as suas motivações e a proposta de formação. Por outro lado, a disciplina Didática, 

mesmo sendo ofertada com apenas 30h, tem se constituído, para esses sujeitos, em oportunidade de 

construção de saberes e práticas sobre a identidade docente, a necessidade de formação pedagógico-

profissional, a base epistemológica da docência e a intervenção pedagógica, motivo pelo qual este 

estudo pode alimentar o debate educacional sobre esse processo formativo. 

Palavras-chaves: Docência universitária. Formação de professores. Pedagogia universitária. Saúde 

coletiva. 

 

3)Estratégias de blended learning no ensino de alimentação humana 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem contribuir para a qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem e, nesse sentido, os programas de e-learning apresentam-se como um 

instrumento estratégico para a modernização da educação europeia. Na Unidade Curricular (U.C.) de 

Alimentação Humana (AH), utilizamos a componente online como estratégia complementar às 

tradicionalmente utilizadas nas sessões teóricas e práticas da disciplina, funcionando o componente 

on-line num registo híbrido de blended learning. Como objectivos para 2009/2010, considerámos: 

mantermos os valores de aprovados/avaliados próximos dos registados em 2008/2009 (100%); e 

aumentarmos a frequência de estudantes com classificação final, na UC, de muito bom (17 a 20 

valores). Para a satisfação destes objectivos, privilegiamos a utilização da plataforma Moodle e, no 

processo ensino-aprendizagem, o enfoque nas competências a atingir pelos estudantes, identificando 

com precisão o que o estudante deveria ser capaz de saber e fazer para ter aproveitamento máximo na 

disciplina. A proporção de aprovações manteve-se semelhante entre os dois anos lectivos 

consecutivos, tendo-se verificado, no entanto, uma diminuição na proporção de estudantes com 

classificação entre 0 e 13 valores (33% em 2008/2009 vs 24%. em 2009/2010), e um aumento da 
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proporção de estudantes com classificação Muito Bom, isto é, pontuação superior a 16 valores (26,1 % 

em 2008/2009 vs. 38,8% em 2009/2010). Em 2010/2011, implementamos um módulo de 

aprendizagem sobre “Alimentação e Asma” no formato de webinar, e comparámos os conhecimentos 

prévios dos estudantes relativamente ao tema com os conhecimentos adquiridos pós sessão. A 

simulação apresentada permitiu verificar que as sessões no formato de webinar podem ter um impacto 

muito positivo na aquisição de conhecimentos e competências. Considerando a tendência global para 

utilização crescente das TIC, a integração destas abordagens pode ser importante para dar 

competências no âmbito das TIC, e assim preparar melhor as suas actividades de aprendizagem ao 

longo da vida. 

Palavras-chave: práticas pedagógicas; ensino superior; saúde. 

 

4) A dimensão pedagógica da ação do nutricionista 

Vários países vêm realizando reformas no ensino da graduação objetivando integrar suas funções às 

necessidades da sociedade, tendo como pano de fundo a produção de conhecimento que preparasse o 

capital humano para atender a entrada dos países no circuito da globalização. Mesmo sem minimizar a 

importância das habilidades técnicas do campo da nutrição, requer ênfase nas habilidades centradas 

nos processos de comunicação, envolvendo novos discursos e (re)novas práticas educativas. 

Compreender o exercício profissional do nutricionista como uma ação eminentemente pedagógica 

remete a repensar as práticas acadêmicas vividas em sua formação e o papel que os professores 

desempenham nesse contexto, em especial pelo caráter de mediador ativo que o docente universitário 

desenvolve entre um conhecimento altamente especializado, proveniente de um campo acadêmico 

profissional, e o sujeito em formação. Embora considere esse fenômeno como um processo global, o 

estudo produziu um exercício de cotejamento das experiências que ocorrem nos Cursos de Nutrição de 

três países diferentes. Foram selecionados os Cursos de Nutrição das Universidades do Porto 

(Portugal), da Universidade de Buenos Aires (Argentina) e, no Brasil, a Universidade Federal de São 

Paulo. Esta foi escolhida por caracterizar-se como uma experiência singular no seu aporte curricular e 

metodológico. O estudo tomou como metodologia a perspectiva qualitativa, onde foram realizadas 

entrevistas com diferentes atores (docentes, discentes e egressos), buscando captar os momentos de 

ruptura com o cotidiano nas atividades humanas, entendendo que é na aula universitária que os 

docentes exercem uma influência direta sobre a formação e o comportamento dos alunos. Na análise, 

observa-se que a identidade docente, tem papel fundamental no significado social que o professor 

atribui a si mesmo e à nutrição, constituindo também um processo epistemológico que reconhece a 

educação como campo de conhecimento do nutricionista. 

Palavras-chave: saúde, docência universitária; ensino superior; praticas pedagógica. 
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Palavras-chave: saúde; docência universitária; práticas pedagógicas; políticas públicas 

ID/ Referência: 943 

 

1.19.  

Trabalho docente na educação superior em tempos de globalização 

 

Autor/a (es/as):  

Ramos, Kátia Maria da Cruz [Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Brasil] 

Aguiar, Maria da Conceição Carrilho de  [Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Brasil] 

Cordeiro, Telma de Santa Clara [Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Brasil] 

Hypolito, Álvaro Moreira  [Universidade Federal de Pelotas - UPel/Brasil] 

Miranda, Estela María [Universidad de Córdoba/Argentina] 

Villagra, Alícia [Universidad de Tucumán/Argentina] 

 

Resumo: 

Simpósio - Trabalho docente na educação superior em tempos de globalização 

Sem contestar que o paradigma da modernidade possibilitou um reconhecimento da 

multidimensionalidade dos fenômenos sociais, contribuindo para um redimensionamento da relação 

universidade-conhecimento-sociedade, o movimento em torno da cultura da globalização vem 

afetando esta relação ao priorizar interesses do mercado distanciando-se do caráter social da educação 

superior. Nesse contexto, a institucionalização de uma cultura avaliativa como elemento regulador do 

desenvolvimento do ensino superior vem interferindo diretamente no trabalho docente – seja no que 

diz respeito à valorização de critérios explicitamente atrelados a questão da produtividade, seja no que 

se refere ao limitado investimento em políticas de desenvolvimento profissional docente na educação 

superior. É no quadro dessa compreensão que o presente simpósio objetiva trazer contributos para o 

emergente debate sobre o trabalho docente na educação superior, tendo como pano de fundo aspectos 

que configuram o cenário da globalização. Para tanto, congrega estudos desenvolvidos no Brasil e na 

Argentina que se completam pela similaridade com a temática do simpósio sem perder a singularidade 

do olhar que cada estudo se propõe a dar. Nessa perspectiva, o primeiro estudo centra a atenção na 

relação globalização, trabalho e formação docente a partir da análise de políticas de currículo na sua 
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relação com orientações para a formação de professores, realçando a pertinência da compreensão do 

saber experiencial docente como dispositivo de diferenciação pedagógica. O segundo estudo, tratando 

da relação globalização e produtivismo acadêmico, situa uma investigação em desenvolvimento que 

trata de repercussões desta relação no contexto do trabalho docente universitário na Argentina. A 

questão dos desafios da gestão didático-pedagógica no ensino superior é o foco do terceiro estudo, no 

âmbito da compreensão de que uma gestão democrática se concretiza nas tensões e conflitos presentes 

no cotidiano. Apoiando-se em dados de uma pesquisa em desenvolvimento na Argentina a temática da 

identidade docente universitária, no contexto do conflito ensino-pesquisa, é objeto do quarto estudo. 

Por fim, considerando a pertinência do desenvolvimento profissional docente universitário, o último 

estudo traz como objeto privilegiado a questão da formação continuada didático-pedagógica – 

nomeadamente tratando da gestão pedagógica da política de formação continuada didático-pedagógica 

para professores universitários, na perspectiva desta formação constituir-se em espaço possibilitador 

de reconfiguração de saberes e de fazeres. O conjunto desses estudos ao mesmo tempo que permitem 

identificar conflitos e tensões comuns na realidade brasileira e na realidade argentina, apontam 

possibilidades de superação de limites que vem tornando o trabalho docente distante do caráter 

intervenção social da educação superior. Ou seja, ratifica o sentido deste Simpósio na proposição 

temática do VII Congresso Iberoamericano de Docência Universitária de tratar da qualidade na 

docência no ensino superior. 

Palavras-chave: Trabalho Docente; Produtivismo Acadêmico; Gestão Didático-Pedagógica no Ensino 

Superior; Docente-Investigador; Desenvolvimento Profissional Docente Universitário. 

 

1ª Comunicação  

Globalização, Trabalho e Formação Docente 

O texto analisa as políticas de currículo e as orientações para a formação docente que vem sendo 

desenvolvidas no contexto da globalização e do neoliberalismo. Essas políticas tem orientado as ações 

dos estados em vários países no campo educacional, em particular tem orientado novas diretrizes 

curriculares para os cursos superiores de formação de professores. No contexto de tais orientações 

estão incluídas os incentivos para formas de ensino mais voltadas para os interesses do mercado, tais 

como educação a distância, sistemas curriculares mais uniformes de formação, articulados com 

sistemas de avaliação e padronização do ensino. Sistemas internacionais de avaliação, tais como o 

PISA e AHELO - Assessment of Higher Education Learning Outcomes, induzem a explicações que 

responsabilizam os docentes como os maiores culpados pelo desempenho da educação, padronizam o 

que deve ser avaliado e ensinado, e cumprem um papel decisivo para as reformas curriculares dos 

cursos de formação docente. Tais políticas produzem efeitos importantes para o campo educacional, 
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especialmente no currículo, na gestão, na pesquisa e no trabalho docente. Por meio de estratégias 

tipicamente gerencialistas, o estado tem obtido êxito na padronização curricular, na implantação de 

políticas de formação docente, nas formas de gestão, nas formas de financiamento da pesquisa e da 

pós-graduação, regulando as estruturas de ensino aos interesses do mercado. Os modos de gestão, 

insistentemente mostrados como a solução para a educação, chegam às universidades como formas de 

administração baseadas nas parcerias público-privadas. Esse conjunto de orientações e políticas 

educacionais interferem significativamente nos processos formadores de docentes e nas formas de 

organização do próprio trabalho docente. Contudo, o fato de os docentes construírem um saber 

experiencial, tácito, contingente, dificulta a transformação plena do ensino em mercadorias. Esse saber 

docente prático, concebido como dispositivo de diferenciação pedagógica, permite um espaço de 

autonomia docente como áreas de escape ao controle mercadológico. 

Palavras-chave: Trabalho Docente; Formação Docente; Globalização 

 

2ª Comunicação 

Globalización y productivismo académico: sus efectos en el trabajo de los docentes 

universitarios, en Argentina 

En un contexto de globalización y de profundización de los procesos de 

internacionalización/transnacionalización de la educación superior, el trabajo de los académicos está 

siendo sometido a profundos cambios en los modos de producción y trasmisión de conocimientos. 

Bajo la influencia y la interdependencia del sistema capitalista global, la universidad sufre los embates 

de la mercantilización del conocimiento y, en consecuencia, de los mecanismos asociados a un 

incremento de la productividad de los profesores bajo estándares mensurables de desempeño que 

atiendan a la cuestión de la calidad. Estudios e investigación sobre el tema sostienen que el trabajo de 

los académicos está cada vez más sujeto a prescripciones y supuestos normativos de carácter 

económico propio de una nueva cultura “empresarial competitiva”, caracterizada por procesos de 

evaluación, comparación e incentivos que ponen en cuestión los regimenes éticos constituyentes del 

trabajo en las universidades. En Argentina, las reformas de la educación superior implementadas desde 

los noventa establecieron nuevas “reglas de juego” entre el Estado y las universidades, basadas en una 

lógica que privilegia los resultados mensurables o medibles, en pos de la eficacia y la eficiencia, con el 

propósito de orientar el funcionamiento del sistema universitario y conducir el comportamiento de las 

instituciones y de los actores. La evaluación del trabajo de los profesores (investigación y docencia) 

estaría operando como un tecnología de regulación política que utiliza el Estado posburocrático para el 

rediseño de las prácticas universitarios y de las relaciones interpersonales, afectando la dimensión 

personal/subjetiva, “el alma del docente” (“cultura de la performatividad”). Esta presentación recupera 
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avances de una investigación en curso que aborda las regulaciones del Estado postburocrático, a través 

de distintos mecanismos de evaluación y sus efectos en el trabajo de los profesores universitarios en 

Argentina. 

Palabras claves: Productivismo Académico; evaluación; Performatividad, Estado Posburocrático. 

 

3ª Comunicação  

Politica do cotidiano no contexto da globalização: um olhar sobre desafios da gestão didático-

pedagógica no Ensino Superior  

Diante da pertinência de ter a prática social como ponto de partida e de chegada, tratar da gestão no 

ensino superior, no contexto da globalização, remete considerar princípios que vêm fundamentando 

políticas no âmbito da relação de indissociabilidade institucional-pedagógico na Educação Superior. 

Neste âmbito, é desafiante (re)configurar saberes e fazeres no sentido da assunção do projeto político-

pedagógico institucional como responsabilidade de cada um e do coletivo da comunidade acadêmica. 

Fato que vem contribuindo para ratificar a maneira como se compreende a dinâmica instituinte da 

gestão e política do cotidiano na (re)definição de políticas para a Educação Superior. Nesta direção, o 

presente texto trata do delineamento de um lugar para questões de ordem didático-pedagógica na 

gestão no ensino superior, refletindo sobre a relação institucional-pedagógico da gestão neste cenário. 

E tem como foco uma leitura que busca realçar aspectos pertinentes e implicações do trabalho e 

aprendizado coletivos, no contexto da compreensão de que uma gestão democrática se concretiza nas 

tensões e conflitos presentes no cotidiano. Por um lado, contextualizando demandas apresentadas aos 

docentes que atuam no setor público, decorrente de exigências dos processos avaliativos que traz 

como conseqüência demandas de produtividade que vêm acarretando a intensificação do trabalho 

docente. E, por outro lado, indiciando possibilidades de desenvolver uma ação colegiada – 

nomeadamente através da assunção da responsabilidade coletiva nos processos decisórios dos rumos 

da gestão no ensino superior. 

Palavras-chave: Gestão no ensino superior, educação superior, projeto político-pedagógico. 

 

4º Comunicação  

El Docente-Investigador: replanteos acerca de una “figura” universitaria argentina 

En el marco de las actuales políticas académicas reguladoras de la vida universitaria argentina, el 

Programa de Incentivos impactó en el ejercicio de la docencia. La legitimación de la figura del 

Docente-Investigador, representativa de la aspirada articulación entre estas tradicionales funciones con 
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las de extensión y gestión, conmovió prácticas habituales del escenario laboral, reconfigurando la 

identidad profesional del docente. El incremento de actividades y las valoraciones diferenciadas 

asignadas a estas acciones por instrumentos de evaluación del desempeño académico, instauraron un 

juego que al priorizar algunas sobre otras, afectó particularmente al vínculo entre enseñanza e 

investigación y puso en escena una compleja trama de acercamientos, distanciamientos e 

incompatibilidades entre éstas. Para profundizar esta problemática, compartimos avances del Proyecto 

de Investigación CIUNT 26H/444: Intensificación del trabajo docente y enseñanza universitaria: 

encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios personales- profesionales (Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Tucumán). Los discursos docentes provistos por grupos focales, 

entrevistas en profundidad y estrategias de formación pedagógica con mediación audiovisual, 

transparentan una pugna entre “falta de tiempo”/ sobrecarga de tareas/ “colonización espaciotemporal” 

de su ámbito privado por exigencias laborales. El material procesado devela que frente a esta 

situación, los docentes ensayan estrategias defensivas para “permanecer” en el sistema, adquiriendo 

protagonismo una re-jerarquización de sus obligaciones según la “rentabilidad” académica (puntaje) 

otorgada por el Programa de Incentivos, condicionamiento o determinación que privilegia el investigar 

y resitúa a la docencia en zona de riesgo. Esta contribución aporta una singular perspectiva de análisis 

al debate en torno a la integración de dos funciones académicas nodales, visualizándolo desde las 

tensiones que impregnan la dinámica interna de una “figura” instituída que fusiona en su propio 

nombre tal mixtura. 

Palabras claves: Docente-investigador; Universidad; Trabajo Docente; Identidad 

Profesional; Intensificación laboral. 

 

5º Comunicação  

Políticas públicas e docência no Ensino Superior: refletindo sobre uma experiência de 

desenvolvimento profissional docente universitário  

Tendo como cenário as exigências postas à universidade no contexto da assunção da responsabilidade 

social da Educação Superior, configurada em políticas de desenvolvimento do ensino superior 

marcadas pelo discurso da globalização, o presente estudo centra a atenção no debate em construção 

em torno do desenvolvimento profissional docente universitário. Nessa perspectiva, situando que a 

universidade vem se constituindo numa complexa teia de relações entre saber e poder, em meio a 

questões político-econômicas e epistemológicas, tem como objeto privilegiado a gestão pedagógica da 

política de formação continuada didático-pedagógica dos professores da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), na sua relação com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni), do governo federal brasileiro. E para dar a conhecer essa gestão 
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pedagógica congrega dados da atuação do Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica dos 

Professores da UFPE (NUFOPE) que, pautando-se no reconhecimento da especificidade da docência 

universitária no âmbito da complexidade do uno e diverso que caracteriza a universidade, vem 

delineando caminhos no sentido de contribuir no reconhecimento da responsabilidade social da 

universidade com o seu produto social e com o desenvolvimento profissional docente universitário. 

Nesse sentido, o estudo ratifica a pertinência do debate acadêmico em torno do papel da universidade 

entendendo que as novas demandas exigem reflexão sistemática e intervenção coletiva. Ou seja, realça 

que a formação continuada didático-pedagógica apresenta-se como um espaço de possibilidades, na 

medida em que cria condições para que o docente exercite a crítica da realidade social, da função 

social da universidade, da sua própria prática, possibilitando o diálogo entre os conhecimentos de sua 

área de referência e o campo didático-pedagógico, necessário para se constituir, de fato, um professor 

universitário. 

Palavras-chave: Docência Universitária; Desenvolvimento profissional docente universitário; 

Educação Superior. 

Palavras-chave: Trabalho Docente; Produtivismo Acadêmico; Gestão Didático-Pedagógica no Ensino 

Superior; Docente-Investigador; Desenvolvimento Profissional Docente Universitário 

ID/ Referência: 706 

 

1.20. 

Modos de trabalho pedagógico do professor de educação física no ensino superior 

 

Autor/a (es/as):  
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Resende, Rui (Contribuição 4) [ISMAI – Instituto Superior da Maia – Portugal e CIDESD – Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano] 

Ricardo Lima (Contribuição 3) [ISMAI – Instituto Superior da Maia – Portugal e CIDESD – Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano] 

Alberto Albuquerque (Contribuição 5) [ISMAI – Instituto Superior da Maia – Portugal e CIDESD – 

Centro de Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano] 

Adriana Wan Stadnik (Contribuição 1) [Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Grupo de 

Estudos sobre Desenvolvimento Profissional Docente, QVSAT – Grupo de Pesquisa Qualidade de 

Vida: Saúde e Trabalho] 

Leandra Ulbricht (Contribuição 2) [Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Grupo de Estudos 

sobre Desenvolvimento Profissional Docente, QVSAT – Grupo de Pesquisa Qualidade de Vida: Saúde 

e Trabalho] 

Eugénia Silva (Contribuição 6) [ISMAI – Instituto Superior da Maia – Portugal e CIDESD – Centro 

de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano] 

Isabel Freitas (Contribuição 7) [Universidade Portucalense Ingante D. Henrique] 

Martin, Massey (Contribuição 8) [Universidade de Montreal - Canadá e CRIFPE – Centro de pesquisa 

sobre a formação e a profissão docente] 

Cecília Borges (Contribuição 9) [Universidade de Montreal - Canadá e CRIFPE – Centro de pesquisa 

sobre a formação e a profissão docente] 

Catherine Routhier (Contribuição 10) [Universidade de Montreal - Canadá e CRIFPE – Centro de 

pesquisa sobre a formação e a profissão docente] 

Marc-André Duscheneau (Contribuição 11) [Universidade de Montreal - Canadá e CRIFPE – Centro 

de pesquisa sobre a formação e a profissão docente] 

Samuel de Souza Neto (Contribuição 12) [UNESP – Rio Claro, NEPEF, CNPq, CAPES, PROPG] 

Larissa Cerignoni Benites (Contribuição 13) [UNESP – Rio Claro, NEPEF, CNPq, FAPESP] 

Roberto Tadeu Iaochite (Contribuição 14) [UNESP – Rio Claro, NEPEF] 

Antonia Blanco Pesqueira (Contribuição 15)[Universidad de Vigo- Espanha] 

 

Resumo: 

Entre os desafios a serem considerados na base dos programas de formação superior ou universitária e, 
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em particular, nos programas de Educação Física podemos listar a flexibilidade curricular; a 

mobilidade estudantil; rigor, atualidade e profundidade em relação aos saberes que estão na base da 

formação profissional; vínculos estreitos com a pesquisa e com a prática profissional; alto nível de 

desenvolvimento tecnológico; internacionalização das práticas de formação e de pesquisa; 

preocupação com a clientela cada vez mais heterogênea e em mutação que freqüenta a universidade 

(população Y, geração Web 2.0, etc.), entre outros. Além disso, ainda precisamos considerar as 

diferentes exigências sociais, econômicas, meio-ambientais, técnicas, pedagógicas que afetam o 

trabalho pedagógico, os conhecimentos e mesmo o saber-fazer pedagógico dos professores de 

Educação Física no Ensino Superior. Assim, considerando os desafios que estão na base do trabalho 

pedagógico no Ensino Superior e, também, como indica o título desta temática, nosso Simpósio 

“Modos de trabalho pedagógico do professor de Educação Física no Ensino Superior”, que é composto 

de participantes de quatro países (Brasil, Espanha, Portugal e Québec), abordará as práticas 

pedagógicas de professores universitários ou de formadores de terreno (supervisores de estágio, 

professores da rede escolar, profissionais da saúde em exercício, entre outros) envolvidos com a 

formação na área da Educação Física. Tomando em consideração o movimento pela profissionalização 

e valorização docente que se expandiu e vem dominando boa parte das políticas educativas tanto na 

Europa quanto na América do Sul e do Norte mas, também, considerando as realidades distintas dos 

diferentes contextos nacionais representados neste simpósio, como o acordo de Bolonha na Europa 

(Portugal e Espanha), os referenciais de competências em Québec (Canadá), as diretrizes curriculares 

e lei do estágio supervisionado no Brasil, seus participantes deverão aprofundar algum dos seguintes 

sub-temas: A) A organização curricular dos programas de formação em Educação Física e seu impacto 

sobre as modalidades de trabalho pedagógico dos professores do Ensino Superior; B) As modalidades 

de trabalho pedagógico no âmbito das parcerias e das estratégias de cooperação entre a universidade e 

outras instituições visando a formação e o desenvolvimento profissional dos futuros educadores físicos 

e dos educadores físicos em exercício segundo as exigências atuais; C) O trabalho pedagógico no 

âmbito do estágios e, também, no âmbito das disciplinas acadêmicas (ou cursos) que compõem o 

programa de Educação Física, visando articular teoria e prática, ensino e pesquisa, etc., assim como 

promover o desenvolvimento de saberes e de competências profissionais. Enfim, o objetivo central do 

Simpósio é de apresentar diferentes olhares sobre as modalidades do trabalho pedagógico, porém, 

colocando em evidência os desafios, os problemas, assim como as tentativas de superação dos mesmos 

à partir de iniciativas levadas a cabo pelos próprios professores universitários, e isto, tendo como 

referência seu quotidiano e suas realidades concretas do trabalho pedagógico. 

Palavras – Chave: Formação profissional, Educação Física; Formação de professores, Prática de 

ensino supervisionada, processo de Bolonha, Competências profissionais 
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Comunicações compondo este simpósio e seus participantes 

1) Estratégias de cooperação entre a universidade e outras instituições para a formação e o 

desenvolvimento profissional dos professores e estudantes do Bacharelado em Educação Física 

da UTFPR, Brasil 

(Contribuição 1); (Contribuição 2) 

O curso de formação inicial em Educação Física no Brasil é composto de dois diferentes modelos: a 

Licenciatura, que é um curso de formação profissional de professor, habilitando para as funções do 

Magistério no Ensino Básico; e o Bacharelado, que é um curso de formação profissional de Educação 

Física que habilita para todos os outros segmentos do mercado de trabalho no campo das atividades 

físicas e esportivas, como clubes, academias, clínicas, mas não habilita para o exercício do Magistério 

no Ensino Básico. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é a primeira universidade 

tecnológica no Brasil e se desenvolveu a partir da excelência no ensino nas áreas tecnológicas, e 

atualmente vem se expandindo para outras áreas com cursos como o de Bacharelado em Educação 

Física, ofertado desde 2007. A partir dessa compreensão, sobre as diferenças entre as duas 

modalidades de curso superior em Educação Física, podemos refletir que a inserção profissional, o 

mercado de trabalho e a atuação do bacharel em Educação Física, são vastos e diversificados. Esta 

realidade cria para os professores que trabalham nestes cursos de formação inicial, novos desafios para 

o trabalho pedagógico, como a preparação dos estudantes para o conhecimento e enfrentamento da 

diversidade de ações exigidas. Com base neste perfil de curso (bacharelado) e de universidade 

(tecnológica), apresentaremos algumas estratégias de colaboração entre a universidade e outras 

instituições ligadas à nossa realidade que contribuem à formação e o desenvolvimento profissional de 

professores e estudantes. Baseados, também, no reconhecimento de boas experiências advindas do 

know-how tecnológico da UTFPR, como por exemplo, o Café Tecnológico, que é um encontro entre o 

professores de estágio, coordenadores de curso e empresários do setor para discutir estágio e mercado 

de atuação profissional ou as Visitas Técnicas às empresas onde se visualizam a realidade do campo 

de trabalho, entre outros exemplos. 

Palavras-chave: trabalho pedagógico, Ensino Superior, formação, desenvolvimento profissional, 

Educação Física. 

 

2) O Processo de Bolonha: Alterações e Adaptações Curriculares no Curso de Educação Física e 

Desporto no Ensino Universitário em Portugal 

(Contribuição 3, 4 e 5) 

O Processo de Bolonha (PB) no qual o subsistema de Ensino Superior (ES) português se encontra 
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integrado conduziu à reorganização total dos cursos superiores e a ajustamentos na administração e 

gestão das Instituições do ES. Resulta de um compromisso, em 1999, assumido por 29 países 

europeus, onde se estabeleceu a intenção de criar um Espaço Europeu de Ensino Superior, de forma a 

promover a competitividade no sistema europeu de ensino superior, promover a mobilidade dos 

estudantes e docentes na área do ensino superior europeu e a comparabilidade na obtenção de graus de 

ensino nos diferentes países. A implantação do Processo de Bolonha representou uma completa 

mudança paradigmática em função das diferenças nas estruturas académicas prévias. Esta mudança 

não foi amplamente debatida antes da sua introdução, apesar da mudança fundamental envolvida em 

cada país e cada sistema de educação universitária (Spiegl & Westphal, 2008). Discute-se atualmente 

em Portugal a adequação do ES ao sistema previsto na Declaração de Bolonha. Nos anos mais 

recentes a sua implementação acelerou-se significativamente, visto o prazo definido para todas as 

instituições adotarem o modelo ser até 2010. O objetivo deste estudo será, através da representação 

dos estudantes, evidenciar as alterações e as adaptações verificadas nos cursos de Educação Física e 

Desporto (EFD) em Portugal e indagar se a estrutura curricular dos cursos e os programas de ensino 

propostos contemplam necessidades e possibilidades de flexibilização curriculares de modo a facilitar 

o sistema de conversão dos créditos à realidade dos países subscritores do projeto. Para tal, está em 

curso a validação de um instrumento a ser aplicado em Janeiro de 2012 aos estudantes finalistas da 

Licenciatura em EFD e aos estudantes finalistas do Mestrado em EFD procurando compreender as 

suas representações sobre a adequabilidade dos planos curriculares aos seus objetivos e respetivas 

competências da integração profissional.  

 

Referência (s): 

Spiegl, A., & Westphal, E. (2008). The Bologna Process: a challenge to the Austrian universities. In E. 

Froment, J. Kohler & L. Purser (Eds.), EUA Bologna Handbook: making Bologna work. (pp. 2,3). 

Berlin: Raabe. 

Palavras – Chave: Processo de Bolonha, Educação Física e Desporto, Currículo, Programa, 

Conteúdos. 

 

3) Evolução experiencial do estudante durante a prática de ensino supervisionada da Educação 

Física e Desporto 

(Contribuição 5, 6, 4 e 7) 

Este estudo pretende situar o pensamento intersubjectivo dos estudantes estagiários de Educação 

Física durante o período de estágio pedagógico. Configurado sob o formato de estudo de caso 
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situacional, apresenta um carácter descritivo e interpretativo, contribuindo para uma melhor 

compreensão e interpretação do repertório experiencial dos estagiários de Educação Física no estágio e 

na sua passagem de alunos para profissionais do ensino. O instrumento utilizado é constituído por 

questões do âmbito da análise quantitativa e qualitativa e foca cinco dimensões: Aspetos Sócio-

emocionais, Aspetos Vocacionais, Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional, 

Apoio/Recursos/Supervisão; Socialização Profissional e Institucional. Os participantes são 118 

estagiários de duas instituições do Ensino Superior, uma privada e a outra pública, do Distrito do 

Porto. O período estudado coincide com o decurso do estágio pedagógico. Pretende-se representar a 

realidade estudada em várias componentes: o que são as pessoas, como se comportam, como 

interagem, as suas perspectivas e motivações. A passagem pelo ensino trouxe algumas desilusões, 

centradas na organização e gestão do ensino. O crescimento pessoal associado à experiência do estágio 

centra-se na vertente relacionada com a competência profissional. As competências profissionais do 

estágio encontram-se directamente relacionadas com a organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem. Na esfera intrapessoal os estagiários expressam os sentimentos mais e menos positivos 

despertados durante o estágio. Relativamente aos aspectos negativos, existe decréscimo do número de 

referências, ao longo do ano. O tipo de apoio formativo foi o mais elencado pelos estagiários, acerca 

dos aspectos positivos relacionados com a supervisão e orientação. Nos aspectos negativos, foi 

referenciado o excesso de exigência e a qualidade de apoio. Os dados recolhidos indiciam a ocorrência 

de aprendizagens significativas, ao nível do desenvolvimento profissional e pessoal, nomeadamente, 

na conquista do estatuto de sentir-se professor. Ao nível dos aspetos sócio-emocionais foram 

relevantes as dificuldades na esfera intrapessoal. 

Palavras – Chave: Processo de Bolonha, Prática de ensino supervisionada; Estagiários de Educação 

Física; Competências profissionais 

 

4) Parceria e colaboração à serviço dos estudantes, no âmbito da formação inicial em educação 

física 

Contribuições 8, 9, 10 e 11 

Com a reforma dos programas de formação docente nos anos 90, seguida da implantação de um 

referencial de 12 competências (Ministère de l´éducation, 2001), os estágios ganharam uma 

importância significativa nos currículos dos programas de formação inicial docente. Concretamente, 

os estudantes devem realizar quatro estágios no ensino pré-escolar primário (2) e no ensino secundário 

(2), totalizando 800 horas de experiências efetivas no meio escolar. Afim de assegurar um vínculo 

harmonioso entre a pesquisa, a formação acadêmica, a formação prática e a prática pedagógica, 

estabeleceu-se uma parceria com vários agentes do meio escolar através de fóruns permanentes de 
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negociação, implicando representantes do Ministério da Educação, da Universidade e das escolas. 

Nesta instância são deliberados os papéis dos supervisores de estágio, assim como dos professores 

associados (docentes da rede escolar que acolhem os estagiários). Além disso, um docente de 

experiência (em ensino, em acolhida de estagiários e em supervisão) e detentor de no mínimo um 

mestrado é liberado de suas tarefas pela sua Comissão Escolar para, sob a forma de prestação de 

serviços, assumir a função de Responsável da formação prática na Universidade. Sendo o estágio uma 

experiência central na formação do futuro docente, a articulação entre esses diferentes atores, que nem 

sempre possuem uma mesma visão da docência e da formação, é necessária (Desbiens, Borges, & 

Spallanzani, 2009 ; Gervais & Correa Molina, 2008). Como se articulam esses diferentes atores no 

enquadramento dos estagiários? Quais são as formas de colaboração, parcerias, por eles 

implementadas? Como estes favorecem os vínculos entre teoria e prática, pesquisa e ensino? Nossa 

comunicação quer, a partir de um reflexão sobre uma experiência local, estabelecer uma análise 

transnacional das modalidades do trabalho pedagógico quanto às parcerias estabelecidas entre os 

agentes do meio universitário e do meio escolar no âmbito da formação inicial em educação física. 

Referências: 

Desbiens, J.F., Borges, C., & Spallanzani, C. (2009 ). La supervision pédagogique en enseignement de 

l’éducation physique. Éducation et francophonie, Volume XXXVII (numéro 1), p1-157. 

Gervais, C., & Correa Molina, E. (2008). Les stages en formation à l´enseignement: pratiques et 

perspectives théoriques. Sainte-Foy: Presses de l´Université du Québec. 

Québec (Province). Ministère de l´éducation, Martinet, M. A., Raymond, D., & Gauthier, C. (2001). 

La formation à l´enseignement: les orientations, les compétences professionnelles. Québec: Le 

Ministère. 

Palavras – Chave: Formação inicial, parceria, colaboração, estágio supervisionado, educação física 

 

5) A colaboração no estágio supervisionado como mediadora da relação universidade-escola e 

entre supervisor, estagiário e professor-colaborador. 

Contribuições 12, 13 e 14 

No Brasil ocorreram mudanças com relação a formação de professores e estágio profissional 

apontando uma nova conceção de professor e valorização da profissão (Brasil, 2002a, 2002b, 2008). 

Contudo, ainda, não se discute algumas problemáticas como a questão da parceria universidade-escola 

no estágio supervisionado. O estágio supervisionado é um acontecimento que prescinde da 

colaboração do professor da escola ou mesmo da própria escola, do envolvimento dos estagiários e do 

supervisor. Neste contexto, apresentamos um estudo qualitativo que vem sendo desenvolvido na 
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UNESP (Universidade Estadual Paulista), campus de Rio Claro, com estudantes de Educação Física 

(estagiários= 28) e professores de escola (professores-colaboradores= 5), tendo como objetivo explorar 

a ideia de colaboração entre os envolvidos e como referências o exercício da profissionalidade docente 

(Contreras, 2002), o desenvolvimento pessoal e profissional (Nóvoa, 1992). Na UNESP, o estágio 

supervisionado é desenvolvido do terceiro ao quarto ano no programa da Licenciatura, envolvendo 

quatro etapas. Estes estágios contemplam o conhecimento da realidade na escola, experiências de 

regência e a prática numa dimensão reflexiva sobre este processo, uma vez que promove encontros 

pedagógicos com os estagiários e com os professores. Observou-se que: os estagiários valorizam o 

trabalho em grupo e a presença de colaboradores e supervisores para seu desenvolvimento pessoal e 

profissional; se mostram interessados nas observações dos colegas e dos professores e concebem os 

encontros em sala de aula como uma oportunidade de troca de informações; os professores-

colaboradores percebem o espaço do estágio como um lugar de aprendizagem, mas não compreendem 

de maneira clara qual é o seu papel e função durante a ocorrência do mesmo. No diálogo entre 

supervisor, professores e estagiários emerge a constatação da colaboração como uma estrada de mão 

dupla em construção, enquanto que o exercício da profissionalidade docente se dá na ressignificação 

dos papéis sociais assumidos na formação do professor. 

Referências: 

Brasil. (2002a). Ministério da Educação. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Diário 

Oficial Da União, Brasília. 

Brasil. (2002b). Ministério da Educação. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Diário 

Oficial Da União, Brasília. 

Brasil. (2008). Ministério da Educação. Lei nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

Contreras, J. (2002). A autonomia de professores. São Paulo: Cortez. 

Nóvoa, A. (1992). Formação de professores e profissão docente. In A. Nóvoa (Ed.), Os professores e 

sua formação (pp.15-34). Lisboa: Dom Quixote. 

Palavras – Chave: Estágio Supervisionado, Colaboração, Prática de Ensino. 

 

6) El Espacio Europeo de Educación Superior y su impacto en la Gobernanza de la 

Universidades 

(Contribuição 15) 
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La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior está suponiendo un cambio profundo en 

la organización de los estudios superiores en España. Pasados ya unos años desde que se iniciaron los 

primeros cambios normativos es importante conocer el grado de eficacia de las normas y si se ha 

sabido trasladar a la realidad de la universidad española los requerimientos del proceso de Bolonia. 

¿Cómo ha afectado el proceso a los distintos miembros de la comunidad universitaria? ¿Qué 

obligaciones han tenidos que asumir las universidades en cuanto a su infraestructura?¿Qué 

repercusiones tiene este proceso en la Gestion Académica, Investigación, transferencia, etc.? 

La importancia que la Universidad de Vigo le otorga a la adaptación al EEES es evidente si partimos 

de que existe un Vicerrectorado que se dedica específicamente a esta temática: Vicerreitorado de 

Titulacións e Converxencia Europea. Desde nuestra institución hemos entendido que para que pueda 

producirse una eficaz y seria adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, este proceso ha de 

estar ligado directamente a los siguientes vectores: Docencia, Investigación, Gestión, Recursos, 

Orientación y Adecuación al Entorno, Extensión Universitaria e Internacionalización. 

En este trabajo queremos mostrar las estrategias de la Universidad de Vigo en todos y cada uno de 

estos ejes, así como las actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos o que ya se han 

venido desarrollando desde hace varios años. 

Palavras – Chave: Espacio Europeo de Educación Superior, grados, postgrados, internacionalización, 

Investigación, Docencia, Gestión, Recursos. 

Palavras-chave: Formação profissional, Educação Física; Formação de professores, Prática de ensino 

supervisionada, processo de Bolonha, Competências profissionais 

ID/ Referência: 948 

 

1.21. 

Evaluación del aprendizaje universitario: referentes y reflexiones para seguir 

avanzando en el grupo de trabajo Gevap 

 

Autor/a (es/as):  
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Ruiz, Mónica Vallejo Ruiz Mónica Vallejo (contribución nº 1) [Universidad de Murcia, España] 

Hernández, María Luisa García (contribución nº 2) [Universidad de Murcia, España] 

Medina, Elisa Navarro (contribución nº 2) [Universidad de Murcia, España] 

Soto, Ana Torres (contribución nº 3) [Universidad de Murcia, España] 

Valcárcel, Nicolás Martínez (contribución nº 4) [Universidad de Murcia, España] 

Favinha, Marília Evangelina Sota (contribución nº 3) [Universidad de Évora, Portugal] 

Giménez, David Hidalgo (contribución nº 5) [Universidad Autónoma de Madrid, España] 

López-Gómez, Coral (contribución nº 5) [Eastern Michigan University, Estados Unidos] 

 

Resumo: 

 

1.- Evaluaciones de los aprendizajes universitarios: referentes y reflexiones para seguir 

avanzando en el grupo de trabajo GEVAP[1]. 

https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftn1
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Convertirse en profesor confiere un derecho poco ordinario: el de juzgar el valor de los trabajos y los 

comportamientos de los alumnos” (Ives Chevallard, 2010, p. 5) 

Constituir grupos estables en el tiempo y en el contenido de investigación supone arbitrar objetivos 

que permitan que los distintos investigadores participen en su seno sin que por ello queden fuera sus 

propios intereses. Así, el GEVAP, inició su andadura en el año 2005 partiendo de un proyecto de 

trabajo amplio y multidisciplinar -que recoge tradiciones de distintas áreas y grupos de profesores- 

diseñando su propuesta de investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Durante este 

tiempo ha sido financiado por dos proyectos I+D+i[2], dos de la Fundación Séneca[3] y uno de 

AECI[4], se han dirigido dos Tesis doctorales, seis Tesis de licenciatura y siete Tesis de Fin de Máster 

2.- Palabras Clave: evaluación, enseñanza-aprendizaje, contenidos, competencias 

3.- Problemática La evaluación en educación tiene un largo camino, cuyos inicios se centraron en los 

aprendizajes del alumnado (Nevo, 2006). En su desarrollo posterior amplió sus estudios a profesores, 

programas, etc., adquiriendo un valor social como servicio público relevante para la sociedad y su 

mejora. Nuestro simposio se organiza en torno al aprendizaje del alumnado constituyéndose en nuestro 

objeto de estudio y reto como investigadores. 

4.- Articulación entre las comunicaciones  

Este Simposio se organiza en torno a tres ejes temáticos con la finalidad de: clarificar algunas 

concepciones de la evaluación de aprendizajes, disponer de referentes para conocer la información que 

se analiza en las evaluaciones y ampliar nuestro marco referencial permitiendo la consideración de 

nuevas problemáticas de trabajo. 

Reflexiones sobre la evaluación: propuestas de debate. El panorama actual necesita considerar 

propuestas de evaluación que den una respuesta global al problema que se tiene presentado. En esta 

dirección el trabajo sobre la “Evaluación auténtica” y el ensayo sobre los problemas de “Evaluación de 

los aprendizajes en entornos virtuales” suponen la apertura conceptual a esta problemática. 

Los referentes para la interpretación de la información recogida en las evaluaciones. La recogida de la 

información de cualquier evaluación tiene un doble referente: el contenido y las tareas cognitivas 

desarrolladas. Así, el trabajo de Gail Donald (2002) y la propuesta de Marzano (2007) proporcionan el 

marco referencial para el estudio de los contenidos universitarios y consolidan la línea de colaboración 

entre la Universidad de Murcia (España) y Évora (Portugal). 

Nuevos espacios y culturas. El grupo tiene la voluntad de abrirse a nuevas culturas y concepciones de 

evaluación. El trabajo sobre “Assessment” que presentan Michigan es el reto de nuevas fronteras que 

el grupo manifiesta y que abre la posibilidad de estancias y relaciones con los EE.UU. 

https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftn2
https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftn3
https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftn4
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Presentación de las líneas generales del simposio, los participantes y el significado del trabajo del 

grupo de investigación. 

Contribución nº 1.- La Evaluación auténtica.  

Problemática. La evaluación auténtica abre una nueva perspectiva a una de las tareas docentes más 

complejas y difíciles de desarrollar, cual es la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Una 

evaluación más acorde con las nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, 

con otorgar más importancia al trabajo autónomo del alumno, por la apuesta de nuevas metodologías; 

en definitiva, una evaluación centrada en el modelo de enseñanza y aprendizaje basado en 

competencias. Asimismo, se identifican algunos instrumentos de evaluación acordes con esta 

perspectiva evaluativa, tales como: la resolución de problemas, enseñanza a través de proyectos; 

incidiendo especialmente en uno de los instrumentos más utilizados en los diferentes niveles 

educativos, como es el portafolio. 

Metodología. En este trabajo presentamos una revisión teórica exhaustiva de las luces y sombras que 

rodean esta concepción alternativa de evaluación de aprendizaje. 

Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. Como conclusión más 

importante del trabajo decir que sería un craso error realizar una simple sustitución de un modelo de 

evaluación, por otro. Así, con este trabajo se pretende iniciar el debate sobre la necesidad de una 

concepción complementarista de la práctica evaluativa para determinar la evolución en el aprendizaje 

de los alumnos y para asegurar la credibilidad y transparencia de la evaluación. 

 

Contribución nº 2.- Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. 
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Problemática. La enseñanza en los entornos virtuales supone un reto hoy en día para todos los 

docentes que va más allá del uso de las nuevas tecnologías en las aulas (Salinas, 2009). Los escenarios 

futuros en los que se desarrollen los procesos de enseñanza son, en gran medida, hoy una realidad que 

preocupa desde hace más de una década a los técnicos y a los gestores educativos que, bajo el 

contenido de “Las escuelas del mañana”, recoge una muy amplia bibliografía de la que podemos 

destacar la que desde la OECD ha publicado el “Centre for Educational Research and Innovation”. Sin 

duda, estos nuevos escenarios exigen nuevos planteamiento para la evaluación de los aprendizajes de 

los alumnos que no se pueden dejar deslumbrar por algunas de las herramientas que estos medios 

proporcionan. La finalidad de esta comunicación es, precisamente, proporcionar un marco de 

interpretación para conocer y fundamentar las evaluaciones que se puedan llevar a cabo (Barberá, 

2006). 

Metodología. Revisión y análisis de la bibliografía relevante sobre el tema de la evaluación de los 

aprendizajes en general y, en particular, en los entornos virtuales. 

Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. La necesidad de abordar 

estos nuevos retos presentando un material de trabajo y reflexión justifican la relevancia y pertinencia 

de incluir estos contenidos en el simposio. 

 

Contribución nº 3.- El valor de los contenidos en las evaluaciones universitarias: la aportación 

de Janet Gail Donald (2002) 
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Problemática. Uno de los referentes de la evaluación, que para nosotros cobra especial relevancia es el 

“qué evaluar” vinculado con las asignaturas universitarias. Existe una amplia literatura relativa a tipos 

y técnicas de evaluación, pero queda un poco relegada la reflexión sobre uno de sus referentes básicos, 

los contenidos (conceptos, relaciones, principios y problemas que constituyen una asignatura) que se 

evalúan, realizada desde una perspectiva amplia y no estrictamente reducida a cada uno de estos 

ámbitos del saber. Aunque se trate de un tema que abarca incesantes cruces de acuerdos y 

desacuerdos, lo cierto es que las disciplinas conforman una parte esencial del entramado educativo y 

del aprendizaje de los estudiantes. En esta línea presentamos una reflexión que permite conocer la 

estructura común y diferenciada de las diferentes disciplinas y su contribución al desarrollo intelectual 

del discente, conjugando lo disciplinar -referido al ámbito científico-, y lo educativo -que supone la 

consideración de las intencionalidades, aprendizajes y valores-. 

Metodología. Partiendo del análisis documental, desarrollamos una revisión que nos va a permitir 

comprender la relación existente entre los contenidos, el “qué” aprenden los estudiantes universitarios, 

la naturaleza de las disciplinas y la contribución de éstas al desarrollo intelectual de los estudiantes.  

Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. El debate sobre el 

contenido de la enseñanza es hoy una preocupación de los docentes universitarios. En este sentido, 

conocer el trabajo realizado por Gail Donal durante 25 años con profesores y asignaturas universitarias 

y los cuatro niveles de estudio que nos ofrece, es una aportación valiosa y relevante para el congreso y 

el simposio. 

 

Contribución nº 4.- Las tareas cognitivas, el trabajo de Marzano 



 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

115 

Problemática. La transformación de los contenidos o informaciones en conocimiento -un conocimiento 

comprendido y con capacidad de ser utilizado en diversas situaciones o contextos-, ha preocupado 

desde el primer momento a los investigadores y ha generado un abundante número de taxonomías 

ampliamente conocidas. En general todas ellas tratan del mundo cognitivo, pero también del afectivo y 

social; igualmente todas ellas intentan señalar una escala de progresión de esas transformaciones 

(Bloom, D´Hainaut, Doyle, Pozo, Krathwhol, Seely, Biggs, Marzano, etc.). Todas estas aportaciones 

han constituido los referentes utilizados para las evaluaciones de los aprendizajes y, de una manera 

explícita -aunque frecuentemente implícita- se han basado en la de Bloom con un mayor o menor 

grado interpretación. El trabajo de Marzano (2007), no muy conocido en nuestro contexto, presenta 

una aportación valiosa al respecto que, recogiendo la amplia tradición anterior, pretende ofrecer un 

marco explicativo de estos procesos de transformación organizados en torno a cuatro sistemas: 

conocimiento, cognición, metacognición y conciencia del ser. Sin duda supone una revisión crítica de 

la herencia anterior y, por lo tanto, un paso en la dirección de búsqueda de soluciones en este caso 

desde un planteamiento de los procesos de la memoria. Voy a presentar en esta comunicación el 

segundo de sus sistemas, el cognitivo, y una interpretación del mismo a la luz de las experiencias que 

estamos llevando a cabo. 

Metodología. Estudio del contenido a través de una bibliografía relevante seleccionada para este 

objetivo. 

Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. El valor referencial que 

tiene la clarificación de los procesos de transformación del contenido, unido sin duda a la 

comunicación sobre los contenidos, son un tema acreditado y oportuno para la reflexión de este 

simposio. 

 

Contribución nº 5.- Assessment. Una tradición evaluadora en los EE.UU. El Trabajo de B. 

Walvoord (2010) 
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Problemática. La lectura de la bibliografía que habitualmente utilizamos en nuestros trabajos de 

investigación o docencia tiene un significativo porcentaje editado en los EE.UU. Por otra parte, las 

relaciones del GEVAP con la Asociación de Doctores y Licenciados Españoles en los Estados Unidos 

(ALDEEU) han propiciado diversos trabajos y la asistencia a los Congresos anuales que realiza esta 

asociación en España y USA. Estas relaciones -unida a la amplia bibliografía utilizada en nuestras 

lecturas-, está propiciando un conocimiento mayor de las preocupaciones y tradiciones sobre los 

aprendizajes universitarios en ambos contextos. El término “Assessment”, con una traducción al 

español muy problemática, es un referente claro en el quehacer universitario en los EE.UU. -unido al 

de “Tenure” como acceso a la titularidad de los docentes universitarios-. Un referente ampliamente 

utilizado por los docentes universitarios norteamericanos son los trabajos de Walvoord (2010). 

Nuestro objetivo es, a través de estos materiales y de nuestras relaciones con ALDEEU, ir 

profundizando en su cultura y sus perspectivas de evaluación del aprendizaje. Así esta comunicación 

tratará de presentar lo que es y significa “assessment”, cómo puede definirse como un movimiento de 

reforma, los pasos que hay que seguir para llevarlo a cabo, la finalidad de mejora e incluso su posible 

influencia en “tenure”. 

Metodología. Estudio de la producción bibliográfica del grupo liderado por Walvoord y la experiencia 

personal de los dos autores de esta comunicación. 

Relevancia y pertinencia del trabajo para la cuestión general del simposio. La apertura a este contexto 

y el alcance que asssessment tiene en la evaluación de los aprendizajes justifican su presencia en este 

simposio. 

Conclusiones 

Síntesis de las aportaciones realizadas por los debates suscitados en el simposio y contribuciones a la 

innovación de los aprendizajes universitarios 

 

[1] Grupo internacional de EValuación de APrendizajes en Enseñanzas Medias y Superiores 

[2] Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 

[3] Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Murcia 

[4] Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Palavras-chave: evaluación, enseñanza-aprendizaje, contenidos, competencias 

ID/ Referência: 345 

https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftnref1
https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftnref2
https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftnref3
https://www.eventgest.com/GEST/c_abstracts2.php?go=abstracts2&menu=resumos&2268&action=detalhe&id=345#_ftnref4
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1.22.  

Questões atuais de políticas públicas para o ensino superior 

 

Autor/a (es/as):  

Santos, Miriam de Oliveira [Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro] 

Souza, José dos Santos (Contribuição 3) [Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro] 

Zanini, Maria Catarina C. (Contribuição 2) [Universidade Federal de Santa Maria] 

Macedo, Jussara Marques de (Contribuição 4) [Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ] 

Bahia, Joana (Contribuição 5) [Universidade de Lisboa / Universidade do Estado do Rio de Janeiro] 

 

Resumo: 

Coordenadora: (Contribuição 1) 

Palavras-chave: Políticas Públicas, magistério, valorização, precarização do trabalho; 

Problemática geral do simpósio: Esse simpósio pretende refletir sobre a relação entre Políticas 

Públicas e a qualificação docente inicial e continuada; bem como a relação entre as mesmas e a 

constituição da identidade profissional do professor. 

Articulação entre as comunicações que se encontram abrangidas em uma perspectiva comparada: O 

que une todas as comunicações desse simpósio é além do conceito de trabalho docente a percepção do 

papel fundamental que é desempenhado pelos Estados Nacionais, através da formulação de Políticas 

Públicas, nos rumos da Educação e, especialmente no Ensino Superior. 

 

As Políticas Públicas para Mulheres e seu impacto no Ensino Superior 

Contribuições 1 e 2 
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O objetivo desse trabalho foi compreender as relações entre os programas da secretaria de políticas 

para mulheres do governo brasileiro e o aumento do número de mulheres na docência de ensino 

superior. Apresentaremos os resultados iniciais de uma pesquisa exploratória que foi desenvolvida 

através de: levantamento bibliográfico; pesquisa documental, entrevistas, organização, tratamento e 

análise dos dados. 

Analisando o quadro histórico dos professores percebemos que no inicio da organização do ensino no 

Brasil a maioria dos professores eram do sexo masculino o que sempre foi muito valorizado. Com a 

crescente entrada das mulheres no magistério é perceptível a desvalorização do mesmo. Essa 

diferenciação é observada claramente, pois, o quadro docente para as series iniciais é na sua maioria 

formado de pessoas do sexo feminino. Encontramos alguns do sexo masculino no segundo segmento 

do ensino fundamental, e no ensino médio já no ensino superior os homens são maioria, contudo o 

percentual de mulheres aumenta a cada ano. A relevância do trabalho se dá em função da atualidade 

do tema. 

 

Desafios do trabalho docente nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia brasileiros 

Contribuição 3 

Instituída em 2008, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica está vinculada 

ao Ministério da Educação brasileiro e é constituída por: a) 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia; b) a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; c) 02Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET-RJ e o CEFET-MG); d) inúmeras Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidades Federais. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino; são equiparados às universidades federais e 

exercem o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais; possuem 

inclusive autonomia para criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por 

eles oferecidos. Entretanto, a maioria dos docentes que atuam nesta Rede são professores de ensino 

médio remanescentes de instituições que foram transformadas em campus de algum dos 38 institutos 

federais espalhados por todo o território brasileiro. Estes docentes foram enquadrados em uma nova 

categoria funcional: a de “docentes da educação básica, técnica e tecnológica”, categoria distinta da de 

Docente de Ensino Superior. Esta condição lhes confere um campo de atuação muito vasto, uma vez 

que suas instituições oferecem cursos de ensino técnico de nível médio, cursos superiores de 

tecnologia, cursos de licenciatura, bacharelados, cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu e, 

ainda, cursos na modalidade de educação de jovens e adultos, seja em nível de ensino fundamental, 

para formação profissional inicial e continuada, seja em nível médio, para formação técnico-
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profissional. Propomo-nos aqui a abordar as condições de trabalho e os desafios profissionais que 

estes docentes enfrentam; apontar as razões que determinam a aceitação destas condições por parte 

deles e refletir sobre o papel deste trabalho docente e destas instituições na divisão do trabalho 

educacional no ensino superior brasileiro na atualidade. 

 

A formação para o trabalho docente na universidade aberta do barsil (uab) 

(contribuição 4) 

A educação superior a distância no Brasil foi possibilitada pela Lei 9.394/96 que, em seu artigo 80 

trata do incentivo do poder público a esta modalidade de ensino. A Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) foi viabilizada pelo Decreto 5.800/2006 e seu objetivo principal é unir educação presencial e 

educação a distância, garantindo desta forma a oferta e expansão da educação superior, por meio da 

participação das instituições públicas de educação superior em parceria com estados e municípios. O 

princípio da UAB é oferecer formação inicial para professores em efetivo exercício na educação 

básica pública que ainda não possuem graduação. Esta modalidade de educação a distância tem sido 

possível graças à parceria entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério das Comunicações 

(MC) e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) o que possibilita o acesso aos pólos via Internet e 

maior conexão nacional entre as universidades e os municípios integrados à UAB. Nossa proposta é 

apresentar os diferentes cusos de formação do professor em nível superior a distância levando em 

consideração a contrarreforma do estado brasileiro a partir de 1995 e a contrarreforma da educação 

superior oriunda deste processo. 

 

Diferenças e semelhanças do trabalho Docente no Brasil e em Portugal 

Contribuição 5 

O objetivo dessa apresentação é refletir sobre as diferenças e semelhanças entre o trabalho docente na 

Pós-graduação no Brasil e em Portugal e ainda analisar como esse trabalho foi alterado e em muitos 

casos precarizado pela nova conjuntura econômica e social da Comunidade Européia. A metodologia 

utilizada foi a observação participante. Propomo-nos aqui a abordar as condições de trabalho e os 

desafios profissionais que os docentes desses dois países enfrentam e refletir sobre o papel do trabalho 

docente e das instituições de ensino superior na contemporaneidade. A contribuição dessa 

comunicação para o simpósio reside em traçar um pano de fundo mais amplo de situações que serão 

detalhadas nas demais comunicações. 

Palavras-chave:Políticas Públicas, magistério, valorização, precarização do trabalho 
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ID/ Referência: 807 

 

1.23. 

Percursos pedagógicos alternativos no ensino universitário: quatro casos de estudo em 

áreas curriculares distintas  

 

Autor/a (es/as):  

Santos, Paulo Jorge (contribuição 1) [Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Portugal] 

Fonseca, António Pedro (contribuição 2) [Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal] 

Sousa, João Aires de (contribuição 3) [Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de 

Lisboa, Portugal] 

Azevedo, Laura Novo de (contribuição 4) [Oxford Brooks University, Reino Unido] 

 

Resumo: 

Os professores do ensino superior têm como principais funções profissionais produzir conhecimento, 

através da realização de investigação, e ensinar. Tradicionalmente, o primeiro objetivo tem sido muito 

mais valorizado do que o segundo, assumindo um papel determinante na sua progressão profissional. 

Paradoxalmente, o docente do ensino superior é mais um investigador que ensina do que um professor. 

De facto, para merecer a designação de professor deveria haver uma formação pedagógico-didática, tal 

como já existe para os professores do ensino básico e secundário. É pois evidente a falta da dimensão 

pedagógica na construção da identidade docente universitária, apesar de se começarem a verificar 

pequenas mudanças, designadamente na sequência do processo de Bolonha. O crescimento da 

população estudantil que frequenta formações de nível terciário tem vindo a aumentar nos países mais 

desenvolvidos, tendo como consequência o acesso ao ensino superior de estudantes de graduação e de 

pós-graduação com diferentes saberes académicos e experienciais. É uma população crescentemente 

heterogénea que coloca desafios substanciais aos métodos tradicionais de ensino. Simultaneamente, 

alterações profundas que têm vindo a ocorrer nas sociedades contemporâneas reclamam uma formação 

académica que potencie uma participação mais atuante em diversos palcos sociais por parte dos 

cidadãos e uma população ativa mais qualificada para responder aos desafios de um mercado de 

trabalho mais exigente, com especial ênfase nos setores mais dinâmicos da economia. Por fim, a 

evolução ao nível das tecnologias de informação e comunicação veio colocar em causa o monopólio 

do conhecimento que tradicionalmente se centrava na figura do professor. Estas e outras mudanças 
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colocam na agenda do ensino superior um questionamento das práticas pedagógicas centradas num 

ensino uniforme de natureza transmissiva e expositiva e a necessidade de articular de forma mais 

equilibrada investigação e ensino. Assim, o interesse pela indagação da pedagogia no ensino superior, 

no sentido do que na literatura anglo-saxónica é designado por “scholarship of teaching and learning”, 

tem vindo a ganhar uma relevância e visibilidade crescentes. Neste simpósio quatro professores do 

ensino superior, oriundos de áreas científicas distintas, propõem-se partilhar as suas experiências e 

reflexões sobre diferentes abordagens pedagógicas que têm vindo a utilizar na sua atividade docente. 

Estas abordagens afastam-se das práticas de ensino tradicionalmente utilizadas no ensino superior. 

António Pedro Fonseca descreve a utilização de mapas conceptuais no ensino da Microbiologia ao 

nível da graduação e pós-graduação tendo como objetivo promover o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas. João Aires de Sousa, por seu turno, relata a utilização de “team-based 

learning” no ensino de disciplinas de Química ao nível graduado e pós-graduado. Laura Novo de 

Azevedo apresenta um projeto de ensino de desenho urbano que utiliza as potencialidades das 

tecnologias móveis para promover nos alunos um envolvimento ativo e uma atitude mais crítica no 

processo de construção do conhecimento. Por fim, Paulo Jorge Santos descreve a utilização da 

aprendizagem cooperativa, em cursos graduados de formação de professores, que visa desenvolver 

competências de trabalho colaborativo na relação com os colegas de grupo e um nível mais elevado de 

sucesso relativamente às tarefas de aprendizagem propostas. 

 

Contribuição 1 

A transição de um sistema de ensino centrado na transmissão de conhecimentos para um sistema 

baseado no desenvolvimento de competências, um dos principais objetivos do Processo de Bolonha, 

implica a adoção de estratégias pedagógicas mais consentâneas com esta finalidade. Esta abordagem é 

particularmente relevante no âmbito da formação de professores. De facto, se desejarmos que os 

estudantes que se estão a formar para serem professores adotem futuramente métodos de ensino 

inovadores e comprovadamente eficazes, abandonando um tipo de ensino transmissivo, expositivo e 

pouco sensível à heterogeneidade crescente da população escolar, é indispensável que no decurso da 

sua formação sejam confrontados com métodos de ensino distintos dos tradicionais. Nesta 

comunicação descreve-se uma experiência de utilização da aprendizagem cooperativa em duas 

disciplinas do currículo dos Mestrados em Ensino ministrados na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto desde o ano letivo 2008/2009. Mais especificamente, abordam-se as resistências que os 

alunos têm evidenciado relativamente a este modo de trabalho de grupo e as estratégias que foram 

sendo criadas para as diminuir. Apresentam-se as estratégias que foram sendo desenvolvidas para 

aumentar a eficácia da interação entre os membros dos grupos de trabalho, nomeadamente ao nível da 

autorregulação sistemática do seu funcionamento. Por fim, descreve-se a evolução sofrida no processo 
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de avaliação que os membros do grupo realizam sobre o investimento dos colegas de grupo no final do 

trabalho que pode influenciar, positiva ou negativamente, as suas classificações individuais. Conclui-

se, com base em dados recolhidos ao longo dos três últimos anos letivos, que a utilização da 

aprendizagem cooperativa constitui uma estratégia de ensino eficaz para a aquisição de conhecimentos 

e desenvolvimento de competências essenciais para a profissão docente, mas que a sua utilização 

coloca desafios a professores e alunos que devem ser devidamente tidos em conta no seu planeamento 

e implementação. 

 

Contribuição 2 

Os mapas conceptuais constituem uma ferramenta que permite cartografar as mudanças cognitivas dos 

estudantes, pois permitem explicitar de forma gráfica e hierárquica, os conceitos conhecidos bem 

como as relações entre eles. Ao longo destes dez anos de trabalho pedagógico no ensino da 

Microbiologia procurou-se um método interativo que permitisse promover aprendizagens 

significativas, designadamente uma ferramenta que traduzisse com simplicidade conceitos e relações 

complexas. Durante este tempo tivemos como objetivos criar condições para um primeiro contato com 

a ferramenta através de sessões práticas em que o Docente usou mapas conceptuais como organizador 

curricular e como estratégia de transmissão dos conteúdos, ilustrar a natureza idiossincrática dos 

mapas conceptuais, avaliar formativamente em constante interação com o estudante o 

desenvolvimento de competências na utilização da ferramenta, bem como do grau de integração dos 

conceitos de Microbiologia. A construção de mapas conceptuais pelos estudantes permitiu uma 

interação constante com o docente num ciclo de avaliação formativa e feedback tendo também 

facilitado o trabalho cooperativo entre os estudantes. Houve também momentos de avaliação sumativa 

num contexto de avaliação contínua e final, designadamente pela apresentação pelos estudantes de 

temáticas selecionadas com recurso a mapas conceptuais bem como pela construção de mapas num 

contexto de exame escrito. Os resultados destes 10 anos de utilização de mapas conceptuais permitem 

concluir que a promoção de aprendizagens significativas no Ensino Superior através de estratégias 

alternativas de ensino-aprendizagem nunca deverá estar desligada dos processos de avaliação 

formativa e sumativa, uma vez que é fundamental garantir que as classificações finais das unidades 

curriculares sejam a tradução real da riqueza conceptual e de integração das estruturas cognitivas dos 

estudantes. Os mapas conceptuais exigem elevada proatividade de estudantes e docentes numa 

interação constante, fato que cria condições para uma avaliação contínua e efetiva do grau de 

transferência das competências específicas associadas à unidade curricular. 

 

Contribuição 3 
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Nesta comunicação apresento os conceitos principais de Team-Based Learning (TBL, 

http://www.teambasedlearning.org) e relato a sua implementação em disciplinas de Química ao nível 

de Licenciatura e Mestrado. A TBL é um método de trabalho em pequenos grupos cuja investigação 

tem demonstrado ser eficaz ao nível da aprendizagem. Baseia-se em equipas permanentes de 5-7 

membros, responsabilização individual pela preparação pré-aula, atividades de aplicação e avaliação 

pelos pares. Com TBL, o enfoque da aula muda da apresentação da matéria para a aplicação dos 

conceitos em equipas. Os alunos têm o primeiro contacto com os conteúdos através do estudo 

individual, antes da aula. Cada capítulo do curso desenrola-se em duas fases. A primeira garante a 

aquisição dos conceitos essenciais e inclui a realização de um teste individual, a repetição do mesmo 

em equipa e uma mini-aula teórica. Na segunda fase, as equipas realizam atividades de aplicação 

complexas, gradualmente mais difíceis, obedecendo a quatro princípios: relevância dos problemas, 

obrigatoriedade de escolhas específicas, igualdade de problema para todas as equipas e simultaneidade 

de respostas. Descrevo a implementação de TBL na disciplina de Química I para alunos de 1º ano de 

Engenharias, envolvendo 450 alunos e 12 docentes. Recorreu-se ao programa Moodle para a 

distribuição de materiais e realização de testes individuais via web. Nos testes em equipa têm sido 

usadas folhas de resposta “IF-AT” para autocorreção imediata. As aulas de laboratório foram 

integradas no modelo como atividades de aplicação realizadas em equipas. Apresento ainda a 

aplicação de TBL na disciplina de Química Computacional para alunos de 3º ano da Licenciatura em 

Química Aplicada, envolvendo 18 alunos e lecionada em laboratório de computadores. Aqui a 

verificação regular da preparação individual pode ser realizada presencialmente. Algumas atividades 

requerem ferramentas web para colaboração remota intra-equipa. Concluo refletindo sobre as 

consequências da mudança para TBL nas múltiplas perspetivas do aluno, do professor e da instituição. 

 

Contribuição 4 

A Força da Experiência (www.urbandesignexperience.com) é um projeto de educação aberta baseado 

na implementação de uma abordagem móvel para as disciplinas do ambiente construído. O projeto 

parte da perspectiva de que, apesar dos objetivos do desenho urbano ter como foco a melhoria da 

experiência do usuário do espaço urbano, grande parte das práticas de ensino, nesta área, se realizam 

dentro de sala de aula, isoladas desse espaço urbano. A maioria dos alunos é capaz de aplicar 

conceitos ensinados na sala de aula ao projeto do espaço urbano, mas apenas como o resultado da 

simples transferência da ‘sabedoria’ do professor, ao invés de uma reflexão crítica das consequências 

espaciais e sociais da aplicação aos princípios de desenho urbano.Neste contexto, o projeto propõe a 

transformação do aluno que reproduz informações em um aluno mais crítico. Parte do pressuposto que 

esse processo será possível se os alunos tiverem a oportunidade de avaliar os princípios de desenho 

urbano através de uma experiência contextualizada e flexível, atuando de forma participante e ativa, ao 

http://www.urbandesignexperience.com/
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invés de serem meros recipientes inativos no processo de construção do conhecimento.A adoção de 

uma abordagem que utiliza a portabilidade e a versatilidade de tecnologias móveis para a criação de 

aulas portáteis complementa uma série de recursos de ensino mais tradicionais. O projeto piloto foi 

implementado no curso de graduação em planejamento urbano na Oxford Brookes University em 

2011. Os resultados do estudo focam na avaliação do impacto que a abordagem móvel teve na 

experiência de aprendizado dos alunos cursando a disciplina do estudo piloto. São também 

apresentadas recomendações técnicas e pedagógicas para encorajar e facilitar o desenvolvimento de 

projetos similares e discutidos os passos necessários para o desenvolvimento do projeto no âmbito 

internacional com parcerias já estabelecidas com estudantes e professores em Universidades de 

Portugal e do Brasil. 

Palavras-chave: 

ID/ Referência: 951 

 

1.24. 

E-Rúbrica federada para la evaluación de los aprendizajes 

 

Autor/a (es/as):  
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Serna, Manuel Cebrián de la (contributo 1) [Universidad de Málaga] 

Monedero, Juan José (contributo 3) [Universidad de Málaga] 

Palmero, Julio Ruiz (contributo 4) [Universidad de Málaga] 

Galeana, Lourdes (contributo 2) [SINED (México)] 

Martínez, Esther (Contributo 5) [UVI] 

Tellado, Fernando (contributo 7) [UVI] 

Bartolomé, Antonio (Contributo 6) [UB] 

Tapia, Santiago (Contributo 8) [Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad 

Politécnica de Madrid] 

García-Beltrán, Ángel (Contributo 9) [Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 

Universidad Politécnica de Madrid] 

Soto, Juan Carlos (Contributo 10) [Universidad del País Vasco] 

Raposo, Manuela (Contributo 11) [Universidad de Vigo] 

Gallego, María Jesús (Contributo 12) [Universidad de Granada] 

Buján, Karmele (Contributo 13) [UMA] 

Rekalde, Itziar (Contributo 14) [UMA] 

Serrano, José (contributo 15) [UMA] 

Cebrián, Daniel (contributo 16) [UMA] 

 

Resumo: 
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El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Nuevo Espacio Iberoamericano para la 

Educación (ALCUE) resaltan la importancia de que las instituciones educativas “centra la enseñanza 

en los aprendizajes de los estudiantes”, y que sean éstos quienes alcancen las competencias en un 

proceso de “autoaprendizaje para toda la vida”. Este enfoque implica solicitar a los estudiantes 

procesos de reflexión y autoevaluación sobre su aprendizaje, y por tanto requiere investigar en nuevas 

metodologías que permitan un papel más destacado de los estudiantes en la enseñanza, especialmente 

en un mayor compromiso de éstos en los procesos de evaluación. 

La evaluación mediante rúbrica se sitúa dentro de esta concepción de la evaluación formativa. 

Constituye una metodología de evaluación a la vez que una técnica e instrumento de gestión de la 

propia evaluación que obliga a mejorar la concreción de criterios y evidencias en la misma. 

El presente simposio pretende exponer los avances de dos proyectos de temáticas comunes como son: 

el primero titulado “e-rúbrica federada para la evaluación de aprendizajes”, financiado por el Plan 

Nacional I+D+i (España) 2008-2011. EDU2010-15432 [http//erubrica.org]; y el segundo titulado 

“Desarrollo conjunto de herramientas federadas para potenciar la evaluación por competencias” 

financiado por el Sined (México) 2012.  

 

COMUNICACIONES 

1. Desarrollo conjunto de herramientas federadas para la evaluación por competencias. 

SINED (México) UMA (España)  

Contributos 1, 2 3 e 4 
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Los dos proyectos que se abordan en el simposio plantean dos situaciones y problemáticas comunes, 

por un lado, desde un aspecto pedagógico la erubrica representa un modelo innovador que permite que 

ambos, docentes y estudiantes, alcanzar y mejorar sus competencias profesionales: en un caso, el de 

los estudiantes, porque pueden observar con mayor facilidad la evolución de sus aprendizajes, 

identificar los indicadores y evidencias de éxito de las competencias profesionales desarrolladas, y 

establecer con los docentes un debate sobre la calidad de estas evidencias y aprendizajes, a la vez que 

son evaluadas por criterios e indicadores de la rúbrica. Si bien, la erúbrica se ha visto útil y funcional 

para el desarrollo de estrategias de evaluación formativa y evaluación por competencias, no está 

estudiado los extremos en los que esta tecnologías y técnica puede ofrecer a la dificultad que 

actualmente manifiestan los docentes cuando abordan la evaluación por competencias. 

En un segundo caso y aspecto tecnológico, en un escenario tradicional, el acceso a recursos desde una 

perspectiva de movilidad requeriría de una identidad registrada en cada una de las instituciones, con el 

problema que ello supone desde el punto de vista de la usabilidad y la seguridad. Las redes académicas 

nacionales (NRENs) -como la española RedIRIS- agrupadas en la red europea TERENA y el Sistema 

Nacional de Educación a Distancia, SINED llevan algunos años trabajando en las tecnologías 

necesarias para dar soporte a este nuevo escenario. Por lo que, podríamos decir que existen pocas 

experiencias de aplicación de estas tecnologías o son inexistente en el uso de sistemas federados 

aplicados en educación a distancia en España e Iberoamerica. 

Tanto por las diferentes características de los objetivos e hipótesis de nuestras investigaciones, como 

por la naturaleza de los datos a recoger –cuantitativos y cualitativos-; realizamos un enfoque 

plurimetodológico.  

La comunicación responde a la presentación de dos proyectos donde se enmarcan las demás 

intervenciones o comunicaciones del simposio, por lo que, es importante describir el contexto y las 

investigaciones puestas en marcha, así como los argumentos pedagógicos, metodologías y desarrollos 

o erúbricas federadas creadas dentro de ambos proyectos, para entender el marco donde se desarrollan 

los casos de uso de la erúbrica y lo límites encontrados en su uso pedagógico. 

 

2. Análisis comparativo de metodologías de evaluación formativa: diarios personales mediante 

blogs y  autoevaluación mediante rúbricas 

Contributos 5, 6 e 7 

En este trabajo se comparan dos metodologías desarrolladas en el curso 2011-12 en las materias 

Didáctica y Currículum, del Grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, y Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación Infantil, del Grado de Infantil en la Universidad de Vigo, en las 
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cuales el alumnado lleva a cabo un proyecto de trabajo planteado a lo largo de todo el cuatrimestre. 

Así, una de ellas son los diarios personales de los alumnos/as que van confeccionando en sus blogs 

como elemento favorecedor de la estructuración, síntesis y autoanálisis/reflexión de/sobre sus 

aprendizajes (Bartolomé, A.; Cano, E.; Compañó, P., 2011). La otra es la rúbrica creada e 

implementada con el fin de poder ser usada como una herramienta de extraordinario valor para el 

desarrollo de competencias de monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, contribuyendo 

a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, a una mayor autonomía y 

autorregulación del estudiante (Martínez y Raposo, 2011). Para llevar a cabo dicha comparativa se 

realiza un análisis de contenido en el caso de los diarios y análisis de frecuencias en lo relativo a las 

rúbricas para poder conocer su opinión y percepción del proceso evaluativo del que participan. 

Entendemos que puedan existir diferencias importantes en los procesos de aprendizaje del alumnado si 

optamos por utilizar unas metodologías de evaluación formativa u otras. En nuestro caso, contamos 

con la posibilidad de estudiar si el uso de una determinada metodología pueda llegar a ser significativo 

o no en la adquisicicón de competencias en nuestro alumnado. 

 

3. Contraste entre instrumentos de evaluación tradicionales y rúbricas: estudio de un caso en 

una asignatura de introducción a la programación en Java. 

Contributos 8 e 9 
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Dentro de los estudios de Ingeniería, las asignaturas que se ocupan de la capacidad de desarrollar 

programas de ordenador presentan algunas particularidades que las hacen especialmente interesantes a 

la hora de aplicar instrumentos de evaluación no tradicionales. Estas características son: 

el resultado del aprendizaje es estrictamente una competencia, 

el ejercicio profesional de esta competencia se realiza usualmente en equipo, 

el proceso de evaluación puede ser más objetivo que el otras materias. 

Como consecuencia de la aplicación del EEES se están aplicando nuevas metodologías docentes y de 

estrategias de evaluación a estas asignaturas y resulta relevante conocer qué diferencias, si existen, 

introducen en el proceso de aprendizaje de este tipo de materias. 

El presente trabajo contrasta la aplicación de dos metodologías docentes y dos instrumentos de 

evaluación en dos grupos de la misma asignatura. Uno de los grupos ha seguido una metodología 

docente a distancia apoyada en una plataforma de e-learning, con contenidos docentes en formato 

electrónico, tutorías virtuales, un foro de comunicaciones, ejercicios de auto-evaluación y trabajos 

individuales y tres trabajos en grupo. El otro grupo comparte los mismos contenidos docentes pero 

sigue una metodología que se basa en la impartición de clases presenciales de tipo magistral y clases 

prácticas de resolución de problemas y en la que se realiza un proyecto en equipo que se entrega en 

tres hitos. En ambos casos se ha utilizado una rúbrica para evaluar los trabajos y otra para evaluar la 

competencia trabajo en equipo, además se ha realizado un examen tradicional. 

Este trabajo completa una variada muestra de experiencias en el empleo de la rúbrica frente a otros 

instrumentos de evaluación en el contexto de la docencia en Ingeniería, y, en este caso, respecto de un 

instrumento tradicional como es una prueba de evaluación escrita 

 

4. Evaluación entre pares y autoevaluación basadas en rúbricas 

Contributos 10, 11 e 12 
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En una evaluación basada en competencias, la evaluación formativa va tomando cada vez más 

importancia para que el estudiante logre alcanzar aprendizajes significativos. Además, es sumamente 

importante suministrar herramientas que afiancen dicho progreso en los entornos de aprendizaje 

autónomo, dado que son escenarios educativos en los que trabaja cada vez más el estudiante 

universitario en la actualidad. 

Concibiendo el aprendizaje como un proceso continuado para alcanzar un adecuado nivel 

competencial mínimo, el uso de la rúbrica permite al estudiante disponer, de antemano, de los criterios 

que se van a considerar en la evaluación de las competencias de la asignatura. 

Las técnicas de autoevaluación y evaluación entre pares proporcionan medios para facilitar el 

aprendizaje autónomo al tiempo que preparan al estudiante para profundizar en un aprendizaje 

eficiente de los conocimientos y de las habilidades inherentes a una determinada materia. Esta 

eficiencia se acentúa de manera positiva si se hace uso de las rúbricas porque ayudan a centrar el 

camino que el estudiante ha de llevar a cabo. 

Esta parte del simposio se centra en presentar diversas experiencias (tanto del campo de las ciencias 

técnicas como de la educación) que han aplicado las rúbricas para reflexionar los modos en que 

permiten mejorar el aprendizaje del estudiante desde una evaluación formativa. Los estudios llevados 

a cabo se refieren a grupos de estudiantes universitarios de tamaño muy diverso, al tiempo que 

incorporan asignaturas de naturaleza muy dispar (Álgebra en entornos técnicos, Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la Educación Primaria y Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la Educación 

Primaria). Se han analizado las opiniones de los estudiantes acerca de la utilidad de las rúbricas en una 

evaluación formativa cuando se aplican en procesos de aprendizaje, y donde se prima bien la opinión 

individual (autoevaluación) o la aportación del compañero/a (evaluación entre pares). Se ha observado 

que el estudiante muestra una postura más favorable hacia la asignatura, en la que se muestra más 

participativo y responsable. 

 

5. Las rúbricas en la evaluación de las competencias transversales 

Contributos 13 e 14 
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La Formación Basada en Competencias significa establecer las competencias que se consideran 

necesarias en el mundo actual, y que no son sólo definidas por la universidad, sino también por 

entidades laborales y profesionales, para ir desarrollándolas en el alumnado.  

Esta formación no debe entenderse como un aprendizaje fragmentado, tal como se entendían las 

competencias desde un enfoque conductista, sino como un aprendizaje integrador. Por tanto, consiste 

en desarrollar las competencias transversales, tanto instrumentales, interpersonales y sistémicas, como 

las específicas propias de cada profesión, con el propósito de capacitar a la persona en la comprensión 

para la  

aplicación.  

Este hecho nos hace posar la mirada en las actividades de aprendizaje; en generar espacios de gestión 

del conocimiento, de las emociones, actitudes... que conformen el universo del desarrollo 

competencial. Las tareas de aprendizaje tienen que integrar conocimientos, destrezas y actitudes, 

poseer carácter de autenticidad, ser relevantes para el alumnado, reflejar la complejidad de la realidad, 

y anclar con tareas de mayor envergadura. La evaluación de los resultados de aprendizaje y la 

calificación de los productos derivados de las tareas auténticas, tiene que estar sujeta a criterios. Una 

de las herramientas que facilita esta evaluación auténtica y alternativa es la rúbrica. 

Esta parte del simposio se centra en presentar diversas experiencias en las que se han utilizado rúbricas 

para permitir la evaluación de las competencias transversales, tales como: trabajo en equipo, 

comunicación oral, comunicación escrita, resolución de conflictos… en sus diferentes modalidades de 

aplicación (autoevaluación y coevaluación) y, tanto en el desarrollo de los Grados como en los 

Postgrados. Con estos instrumentos, que permiten una evaluación formativa, de acompañamiento y 

mejora en el proceso de aprendizaje, el alumnado puede valorar su manera de hacer, su compromiso 

con las actividades y, analizar los cambios que conviene incorporar para mejorar su desempeño. 

Las experiencias en las que la responsabilidad de construir el instrumento de evaluación es tarea del 

alumnado como acción formativa en el desempeño de su profesión serán también objeto de estudio en 

esta parte del simposio. 

 

6. Usabilidad y satisfacción de los usuarios de erubrica 

Contributos 15 e 16 
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En todo el mundo, las iniciativas tendentes a consolidar marcos comunes para las instituciones 

académicas constituyen un hecho ya imparable. La implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha impulsado la necesidad de compartir recursos y datos entre instituciones, la 

movilidad entre ellas de profesores, alumnos e investigadores y el acceso a los recursos de 

instituciones ajenas a la propia.  

En un escenario tradicional, el acceso a recursos desde una perspectiva de movilidad requeriría de una 

identidad registrada en cada una de las instituciones, con el problema que ello supone desde el punto 

de vista de la usabilidad y la seguridad. Las redes académicas nacionales (NRENs) -como la española 

RedIRIS- agrupadas en la red europea TERENA y en colaboración con otras instancias como el 

consorcio Internet2 llevan algunos años trabajando en las tecnologías necesarias para dar soporte a 

este nuevo escenario. Por lo que, el desarrollo de la erúbrica en un sistema federado o erurica federada 

no existen todavía muchas implementaciones en un contexto de trabajo real en colaboración y menos 

aún en temas tan importantes y concretos como la evaluación formativa, por lo que se dispone de poca 

información sobre aspectos como la percepción de los usuarios, el workflow en un entorno de 

servicios federados, la usabilidad, el rendimiento o las buenas prácticas pedagógicas. En esta 

comunicación vamos a exponer los instrumentos, los resultados y el análisis de los datos obtenidos en 

la evaluación de la usabilidad de la erubrica en estos proyectos. 

Palavras-chave:evaluación formativa, evaluación por competencia, erubrica, autoevaluación, 

evaluación de pares y sistemas federados 

ID/ Referência: 367 

 

 

1.25.  

Reflexões e experiências: diferentes modos da prática docente no ensino superior 

 

Autor/a (es/as):  
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Silva, Luzimar Barbalho da (Contribuição 1) [Universidade do Minho] 

Bartolomeu Varela (Contribuição 2) [Universidade de Cabo Verde - Cabo Verde] 

Diego Vergara (Contribuição 3) [Universidade de Salamanca – Espanha] 

Miguel Lorenzo (Contribuição 3) [Universidade de Salamanca – Espanha] 

Edilene Rocha Guimarães (Contribuição 4) [Instituto Federal de Pernambuco – Brasil] 

Filipa Barreto de Seabra (Contribuição 5) [Universidade Aberta – Portugal] 

Maria José Sosa Díaz (Contribuição 6) [Universidade de Extremadura – Espanha] 

 

Resumo: 
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Problemática Geral do Simpósio 

A inovação pedagógica das práticas docentes tem sido foco das políticas educacionais dos últimos 

tempos, uma vez que as mudanças nas diferentes esferas da sociedade têm perspectivado um novo tipo 

de formação para atender às atuais necessidades, implicando maior exigência e procura da educação 

formal. Neste sentido, repensa-se os conteúdos ministrados pelas instituições de ensino superior e a 

utilização de novos métodos de ensino-aprendizagem. Essas mudanças requerem do sujeito novas 

formas de ser e estar na sociedade, como por exemplo: i) inserir-se em processos de educação 

contínua; ii) ser empregável com uma formação adequada aos processos de trabalho flexíveis e 

mutáveis, iii) ter iniciativa, ser criativo e solidário, compromissado com seu desenvolvimento pessoal 

e da sociedade. Nesse contexto, os Estados e a sociedade propugnam diferentes ajustes dos sistemas 

educacionais, exigindo dos professores e das instituições de ensino superior a reorganização das práxis 

acadêmicas, designadamente em termos de oferta de cursos e de adequação do trabalho pedagógico 

que correspondam às novas exigências de qualificação dos sujeitos. Nesta perspectiva, este simpósio 

visa contribuir para o repensar do ensino superior nos âmbitos institucional e profissional, a partir das 

vivências dos professores em Cabo Verde, Espanha, Portugal e Brasil. No que se refere a Cabo Verde, 

aborda-se as práticas e tendências de evolução do trabalho pedagógico na universidade pública e, no 

concernente à Espanha, discute-se a opinião dos estudantes em relação à implementação e ao uso das 

novas Tecnologias da Informação e Comunicação, além da criação de materiais audiovisuais no ensino 

superior. Quanto à experiência de Portugal, focaliza-se o ensino superior em regime de e-learning e os 

seus impactos ao nível do trabalho docente. Por fim, no Brasil, discute-se questões relativas à 

integração curricular e à formação integral, considerando a diversidade e diferença no contexto da 

prática docente e uma experiência pedagógica envolvendo a tríade ensino, pesquisa e extensão no 

curso de formação de professores. Portanto, as subtemáticas que constituem as contribuições 

parcelares deste simpósio encontram-se articuladas, complementando-se no âmbito da temática 

transversal: diferentes modos da prática docente no ensino superior. 

Palavras-chave:Ensino superior, experiências e práticas pedagógicas, inovação. 

 

Contribuições Parcelares 

Resumo 1 – Cabo Verde  

Práticas e tendências de evolução do trabalho pedagógico no ensino superior: o caso da 

universidade de cabo verde 

(Contribuição 2) 

Se, na atualidade, a investigação sobre a problemática do currículo e do desenvolvimento curricular no 
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ensino superior conhece uma dimensão crescente, por motivos que nem sempre se desassociam das 

tendências para a instrumentalização da academia com vista à satisfação das necessidades imediatas da 

economia e do mercado, através da oferta de cursos e serviços que configuram utilidades de curto 

prazo (Santos, 1994), nem sempre compagináveis com a missão e os fins essenciais da instituição 

universitária, certo é que a excelência acadêmica, tão propalada nos discursos oficiais, nem sempre é 

traduzida em políticas e práxis que promovam a qualidade do trabalho pedagógico no ensino superior. 

No contexto universitário, e tal como acontece ainda na Universidade de Cabo Verde, ao arrepio das 

suas opções estatutárias, o critério predominante na consideração do que vem a ser o docente 

qualificado é, ainda, o grau acadêmico, em regra o de doutoramento, sobrevalorizando-se, assim, o 

saber específico do campo disciplinar (Leite & Ramos, 2010), com escassa relevância atribuída à 

formação pedagógica como uma das dimensões constitutivas da profissionalidade docente, refletindo-

se esta postura, particularmente, nas práticas de recrutamento, formação e avaliação do pessoal 

docente. Outrossim, e não obstante as orientações que enfatizam a centralidade do estudante na 

construção da sua aprendizagem (Esteves, 2008; Fernandes, 2010) e a necessidade de o docente 

assumir o desafio de articular adequadamente os aspectos epistemológicos e pedagógicos da formação 

universitária (Cunha, 2003), ainda predominam métodos de ensino baseados na transmissão docente-

alunos, contudo, na Universidade de Cabo Verde, há experiências pedagógicas no sentido da mudança 

do status quo, por exemplo, a nível dos cursos de graduação, a iniciação à investigação e outras formas 

de aprendizagem por pesquisa, a importância concedida às aulas práticas e experiências de trabalho 

colaborativo, como o estudo por pares. 

Palavras-chave:Currículo, aprendizagem, pedagogia, ensino superior 

 

Resumo 2 – Espanha 

As tecnologias da informação e da comunicação e o trabalho colaborativo no curso de 

engenharia civil 

(Contribuição 3) 

Nesta comunicação se apresenta um estudo estatístico da opinião dos estudantes em relação ao uso de 

recursos virtuais pelo professor, na disciplina de Materiais de construção. Os recursos implementados 

na sala de aula foram os seguintes: i) Plataforma Virtual Interativa (PVI), ii) Vídeos Didáticos e iii) 

Vídeos Tutoriais. Estes recursos foram construídos devido à ausência de laboratórios de materiais de 

construção. Esta carência, no entanto, pode ser solucionada com a utilização de modernas ferramentas 

virtuais que ajudam ao professor no seu trabalho docente e que suscitam o trabalho pedagógico na 

perspectiva colaborativa, com a participação dos estudantes para aperfeiçoa-los, assim como, para 

criação de novos recursos. Conclui-se, que existe a aceitação e satisfação dos alunos dos cursos de 
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Engenharia civil na implementação desta tecnologia em sala de aula. 

Palavras-chaves: Ferramentas virtuais, prática docente, trabalho colaborativo 

. 

Resumo 3 – Brasil 

Integração curricular e prática docente no ensino superior 

(contribuição 4) 

A comunicação aborda uma experiência de integração curricular desenvolvida em Pernambuco, Brasil, 

numa perspectiva de integração entre ensino, pesquisa e extensão. Apresenta proposições que 

consideram o currículo integrado como composto por uma rede de relações complexas que envolve a 

formação integral e considera a diversidade e diferença. Propõe um caminho metodológico para a 

integração curricular que compreende o conhecimento como complexo e provisório, que se renova a 

partir do diálogo entre as diversas áreas do saber e cultiva o prazer cultural e a postura crítica, criativa 

e investigativa. O problema a ser estudado surge da realidade através da recolha de dados empíricos, 

que são inseridos no processo de reprodução e produção do conhecimento pelos alunos e professores, 

para análise científica em laboratórios e salas de aula. Os resultados desse diálogo voltam para a 

realidade concreta, através de ações de intervenção crítica na vida cotidiana das comunidades locais. O 

trabalho defende uma proposta de integração curricular que preserva as disciplinas e organiza o 

currículo por unidades didáticas integradas, que têm a prática profissional como eixo integrador da 

relação teoria e prática. Detalha a construção de currículo integrado por unidade didática integrada e 

relata o desenvolvimento de uma unidade didática integrada, na forma de projeto interdisciplinar, 

realizada em um Curso Superior de Tecnologia do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE. Nas 

conclusões é destacado que a construção coletiva do projeto pedagógico de um curso superior de 

tecnológica pode partir desde sua origem do desenvolvimento de uma proposta de integração 

curricular, como forma de priorizar a formação integral como princípio orientador do currículo, com a 

preocupação de formar para além do simples desenvolvimento das habilidades necessárias para uma 

ocupação, e de descobrir formas de fazer todos os alunos adquirirem aprendizagens significativas e 

potenciadoras de novas aprendizagens, comprometidas com uma prática profissional cidadã e 

inclusiva. 

Palavras-chave:Integração curricular, diversidade, diferença, formação integral. 
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Resumo 4 - Portugal 

Ensino superior em regime de e-learning – impactos ao nível do trabalho docente. 

(Contribuição 5) 

O processo de Bolonha tem trazido ao debate à pratica no ensino superior questões como o foco no e-

learning, a aplicação de novas metodologias de ensino e aprendizagem, designadamente a 

aprendizagem a distância, a aprendizagem ativa, a aprendizagem cooperativa, a aprendizagem baseada 

na solução de problemas, entre outras que configuram um novo paradigma centrado no estudante, e a 

dimensão social do ensino superior, que, em Portugal, se debruça em particular sobre os adultos e os 

estudantes de baixo estatuto socioeconômico como públicos sub-representados (Eurydice, 2010). De 

forma plenamente integrada neste contexto traçado, o ensino a distância em modalidade e-learning tem 

vindo a ganhar expressão no panorama Português, onde se destaca a Universidade Aberta. Esta tem 

como público-alvo claramente demarcado os cidadãos falantes de língua portuguesa maiores de 23 

anos e/ou trabalhadores. A especificidade da modalidade de ensino e do público-alvo determinaram a 

elaboração de um modelo pedagógico virtual (Pereira, Quintas-Mendes, Morgado, Amante & Bidarra, 

2007) informado por quatro eixos fundamentais: a aprendizagem centrada no estudante, o primado da 

flexibilidade, o primado da interação e o primado da inclusão digital (Despacho n.º 8119/2010, p. 

25170). Estas características, de entre as quais destacamos a flexibilidade inerente ao processo de 

ensino-aprendizagem têm impactos ao nível do espaço e tempo em que se desenvolve o trabalho 

docente, e consequentemente ao nível da gestão do tempo levada a cabo pelos professores. Propomo-

nos, neste simpósio, e recorrendo a um levantamento exploratório e qualitativo das experiências e 

formas de trabalho docente de professores da Universidade Aberta, questionar-nos sobre estes 

impactos. 

Palavras-chave:Ensino a distância, trabalho docente, prática pedagógica. 

 

Resumo 5 – Brasil 

A tríade ensino, pesquisa e extensão nos curso de formação de professores 

(Contribuição 1) 

Esta comunicação aborda a Prática Profissional entendida como espaço de articulação curricular entre 

teoria e prática na formação de professores. No Brasil, de acordo com as diretrizes de formação de 

professores de 2001, a Prática Profissional se constitui de uma componente curricular que deve ser 

coerente com a proposta pedagógica do curso, de maneira a contemplar as atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão. Desta forma, a Universidade Estadual Vale do Acaraú adotou em seu currículo 

a componente curricular Prática Profissional, na qual os estudantes desenvolvem o estágio de ensino, 
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bem como projetos de pesquisa e de extensão. Esta comunicação tem como objetivo refletir acerca da 

articulação da tríade ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação de professores, para o 

desenvolvimento de diferentes capacidades cognitivas e laborais. A experiência mostra que a 

articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão no curso de formação de professores 

contribui para uma formação sólida, reflexiva e interventiva. 

Palavras-chave:Formação de professores, Prática Profissional, Pesquisa e Extensão. 

 

Resumo 6 - Espanha 

Criação de materiais audiovisuais como experiência no ensino superior.  

(contribuição 6) 

Os recursos audiovisuais têm potencial para expressar e comunicar ideias, é por esta razão que se 

tornou um dos veículos mais importantes para a transmissão de valores, de informações, conhecimento 

e cultura. Estes aspetos são intensificados se fornecemos às imagens movimento e dinamismo, 

chegando à máxima expressão quando combinado com o som (Del Moral, 2009). Mas os meios 

audiovisuais não são só uma maneira de receber informações, como diz Aguaded e Salanova (1998), 

também são recursos, ´´que oferecem uma nova forma de criação e expressão, uma nova ferramenta 

para identificar, descobrir e compreender a realidade através de um canal de informação, onde os 

alunos se tornam protagonistas´ .́ Assim, podemos usar os meios audiovisuais como uma estratégia 

educacional na qual a responsabilidade de criar desenvolvimento de materiais audiovisuais é o aluno, 

tornando-se, segundo Aguaded e Salanova (1998), ´´em um elemento dinâmico das actividades de 

formação, autorresponsabilização meio ao papel do aluno, uma técnica de trabalho cooperativo e de 

grupo, um recurso para a reflexão pessoal e de pesquisa´ .́ Este artigo descreve uma prática educativa 

realizada com estudantes universitários com o objetivo de aprender um conceito social, criando um 

conteúdo audiovisual baseado em imagens simples e com duração de um minuto, chamado micropills 

visual e que tem potencial comunicativo e pedagógico. Portanto, o desenvolvimento de micropills por 

estudantes promove o livre fluxo de conhecimento por postar vídeos na rede, a cooperação para 

trabalhar em conjunto para realizar a micropills e aprendizagem significativa do conteúdo. 

Palavras-chave:Meios audiovisuais, aprendizagem significativa, prática docente 

Palavras-chave:Ensino superior, experiências e práticas pedagógicas, inovação 

ID/ Referência: 872 
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Democratização da educação superior:possibilidades e limites 

 

Autor/a (es/as):  

Sobrinho, José Dias [Universidade de Sorocaba] 

Marques, Waldemar (contribuição 5) [Universidade de Sorocaba] 

Lamarra, Norberto Fernández (contribuição 4) [niversidad Nacional Tres de Febrero] 

Ristoff, Dilvo (Contribuição 1) [Universidade Federal de Florianópolis] 

Goergen, Pedro (Contribuição 2) [Universidade Estadual de Campinas e Un. de Sorocaba] 

 

Resumo: 

Democratização da educação superior: possibilidades e limites 

Contribuições 1, 2, 3, 4 e 5 

Neste simpósio trataremos de aspectos da “democratização” na educação superior no marco da 

América Latina e, em particular, de Brasil e Argentina. Discutiremos algumas contradições entre 

concepções de educação como bem público-social e como mercadoria, bem como noções de 

cidadania, qualidade e pertinência social, relacionando-as com as políticas públicas que buscam 

democratizar o acesso e a permanência de estudantes na Educação Superior de nossos países. 

Afirmamos que as políticas públicas de democratização da Educação Superior são importantes e 

favorecem a um grande contingente de indivíduos tradicionalmente marginalizados, mas devem ir 

muito além das ações focadas no aumento de matrículas e de inclusão social. De modo particular, 

discutiremos as concepções de democratização inclusiva e “democratização excludente”. Discutiremos 

possibilidades e limites da democratização, entendendo que transformações radicais na Educação 

Superior, especialmente a expansão do sistema com qualidade e equidade, não se separam de 

mudanças estruturais e sustentáveis da sociedade. Serão analisados os dados dos principais programas 

brasileiros de democratização do acesso a grupos de estudantes carentes, bem como políticas públicas 

setoriais de outros países latinoamericanos, procurando mostrar tendências, possibilidades e limites 

delas derivados. De modo particular, destacamos a importância da democratização com qualidade, em 

contraposição à democratização de baixa qualidade e, como conseqüência, excludente. Dentre outras 

ações visando à democratização com qualidade da Educação Superior, temos como pressuposto que é 

preciso melhorar e ampliar a educação fundamental, para que também seja possível elevar a 

quantidade e a qualidade de concluintes na Educação Média; ampliar e melhorar continuamente a 

formação de professores e a infra-estrutura de todo o sistema educativo; assegurar boas condições de 
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permanência do estudante nos cursos; ampliar a participação do Estado no provimento da educação de 

todos os níveis. Finalmente, consideramos que a democratização da Educação Superior deve fazer 

parte dos movimentos mais amplos de aprofundamento da democracia em toda a sociedade. 

Palavras-chave: Educação Superior latinoamericana; democracia; qualidade e pertinência; 

inclusão/exclusão; políticas públicas de democratização. 

 

Democratização da Educação Superior na América Latina, especialmente no Brasil e na Argentina. 

Articulações entre as comunicações: 

Cada comunicação analisará e desenvolverá aspectos relativos aos principais temas do simpósio, tais 

como os conceitos de democracia, qualidade, pertinência, inclusão/exclusão, buscando articulá-los em 

uma visão comparada da Educação Superior latinoamericana, com destaque à brasileira e argentina. 

 

Título: Os desafios da inclusão com qualidade na educação superior brasileira. 

Contribuição 1 

Resumo: O texto discute os desafios da inclusão com qualidade na Educação Superior brasileira no 

contexto (1) da política de estado consolidada na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação e outros documentos legais; (2) das grandes 

tendências da educação superior brasileira nas últimas duas décadas (expansão, privatização, 

democratização, inclusão, interiorização, entre outras); e (3) das ações do Ministério da Educação no 

processo de implementação da Lei que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes). O texto argumenta que o aparato legal, que consolida o estado avaliador e projeta metas 

ambiciosas para uma educação superior brasileira mais inclusiva, impõe demandas severas sobre a 

educação superior, impedindo a adoção de princípios meritocráticos historicamente caros à academia e 

gerando ações que transformam os processos regulatórios (autorização, reconhecimento, 

credenciamento) em definidores quase que exclusivos de índices, instrumentos e procedimentos 

avaliativos, colocando em segundo plano os processos formativos apregoados na doutrina do Sinaes. 

O artigo sustenta os seus argumentos em análise dos dados do Censo da Educação Superior dos 

últimos dez anos e das políticas oficiais para a avaliação da educação superior a partir de 2004, 

enfatizando especialmente como o Brasil vem enfrentando o conflito entre a oportunização do acesso 

às classes sociais historicamente excluídas e a garantia de qualidade educacional. 

Palavras-chave:Sinaes; Avaliação; Democratização, Inclusão, Educação Superior; Regulação. 
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Democracia, qualidade e cidadania na Educação superior 

Contribuição 2 

Resumo: Três conceitos perpassam de maneira forte os debates sobre educação superior no Brasil e na 

América latina: democracia, qualidade e cidadania. Tal fato deve-se à histórica tradição elitista da 

educação superior nesta região. O movimento democrático, surgido no pós-guerra na Europa e na 

América do Norte, com importante participação dos estudantes, rapidamente ganhou o mundo 

incidindo sobre a educação superior. Colocava-se sob suspeita o autoritarismo acadêmico, a reduzida 

participação dos alunos nos processos institucionais, o acesso restrito, e a formação intelectualizada 

destituída de sentido social. Ocorre que estes conceitos presentes na maioria dos estudos e pesquisas 

sobre educação superior, raras vezes têm seu sentido devidamente explicitado, gerando uma 

imprecisão conceitual diretamente incidente sobre seus resultados. Tanto o conceito de cidadania, 

quanto os de democracia e qualidade têm seus usos marcados por interpretações parcelares e não raro 

contraditórias nos diferentes autores e escritos ou, até mesmo, no interior de um mesmo texto. Ora se 

destacam, por exemplo, seu sentido social/político, ora sua conotação instrumental/mercadológica. O 

presente trabalho objetiva, primeiro, chamar a atenção para esta questão conceitual e, segundo, no 

quanto os limites permitem, destacar alguns elementos que deveriam estar presentes no uso de tais 

conceitos. Em outros termos, o objetivo é defender o ponto de vista de que estes conceitos não devem 

estar vazios de sentido político e ético quando se trata de referi-los ao ideal da formação acadêmica. 

Supõe-se que a leitura e releitura conceitual representam relevante substrato teórico para os demais 

trabalhos deste simpósio, dedicados à exploração de aspectos específicos da temática. O procedimento 

metodológico será de natureza bibliográfica com recurso a autores e textos reconhecidos na busca de 

argumentos esclarecedores dos sentidos, a nosso ver imprescindíveis para os três conceitos acima 

referidos. 

Palavras-chave:educação superior, democracia, qualidade, cidadania. 

Palavras-chave:Educação Superior latinoamericana; democracia; qualidade e pertinência; 

inclusão/exclusão; políticas públicas de democratização. 

ID/ Referência: 288 

 

 

1.27.  
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Lugares da investigação na pedagogia universitária: (im)possibilidades e linhas de ação 

futura 

 

Autor/a (es/as):  

Vieira, Flávia (Contribuição 1) [Universidade do Minho, Portugal] 

Almeida, Judite (Contribuição 3) [Universidade do Minho, Portugal] 

Ferreira, Fernando Ilídio (Contribuição 4) [Universidade do Minho, Portugal] 

Flores, Maria Assunção (Contribuição 5) [Universidade do Minho, Portugal] 

Oliveira, Lia Raquel (Contribuição 7) [Universidade do Minho, Portugal] 

Silva, José Luís (Contribuição 2) [Universidade do Minho, Portugal] 

Soares, Sandra Regina (Contribuição 6) [Universidade do Estado da Bahia, Brasil] 

Ribeiro, Deolinda (Contribuição 8) [Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, 

Portugal] 

Raya, Manuel Jiménez (Contribuição 9) [Universidade de Granada] 

 

Resumo: 
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A relação entre investigação e pedagogia no ensino superior tem sido concebida de diversos modos. 

Embora a revisão de estudos neste domínio revele que essa relação pode ser negativa ou nula, 

evidencia também diferentes formas de a explorar (Light, 2008; MacDonell, 2006; Mann, 2008; 

Zaman, 2004). O presente simpósio equaciona as seguintes: investigar a pedagogia de um ponto de 

vista exterior com vista à produção de conhecimento profissional relevante (“research on teaching”); 

basear o ensino na investigação educacional de modo a elevar a sua qualidade (“research-led 

teaching”); envolver os estudantes na investigação como ferramenta de construção de conhecimento e 

integração em comunidades científicas e profissionais (“inquiry-based learning”); investigar a 

pedagogia que se pratica com vista à compreensão e reconfiguração de práticas, ou seja, ensinar 

investigando (“scholarship of teaching and learning”). Estes modos de relação entre investigação e 

ensino podem funcionar de forma isolada ou complementar, embora apenas o último implique 

necessariamente que o professor se torne investigador da sua própria ação, individualmente ou em 

comunidades de prática, sendo também aquele que encontra maiores dificuldades de aceitação e 

implementação no meio académico (v. Boshier, 2009; Brew, 2010; Shulman, 2004a). 

Tomando como problemática central a integração da investigação no trabalho pedagógico, o simpósio 

equaciona um conjunto de questões a partir das experiência dos participantes: 

Que tipo de relação se pode estabelecer entre investigação e pedagogia?  

Que contributos traz a investigação à pedagogia e ao desenvolvimento do professor e do estudante?  

Que tipo de conhecimento se produz, quem o produz e ao serviço de quê?  

Como se (re)configura o papel dos atores pedagógicos? 

Até que ponto se inovam modos de ensino, aprendizagem, investigação e desenvolvimento 

profissional? 

Em que medida se contribui para reprodução ou a transformação das culturas instituídas? 

Que desafios, riscos e constrangimentos são enfrentados? 

Que linhas de ação desenvolver para expandir e visibilizar modos de integração da investigação na 

pedagogia? 

As experiências que integram o simpósio, desenvolvidas pelos autores em Portugal, Espanha e Brasil, 

em contextos institucionais e formativos diferenciados, buscam construir espaços de integração da 

investigação no trabalho pedagógico, discutindo os contornos dessa integração à luz das questões 

acima colocadas. Ilustram diversos modos de intervenção, com incidência principal na construção de 

comunidades multidisciplinares para o estudo e transformação da pedagogia (F. Vieira, J. L. Silva & J. 

Almeida; F. I. Ferreira & M. A. Flores) e na construção de pedagogias de formação através da 

investigação e problematização da experiência (S. R. Soares; L. Oliveira; D. Ribeiro; M. J. Raya & F. 

Vieira). 

Com base nas (im)possibilidades percebidas e vivenciadas, enunciam-se linhas de ação futura 

essencialmente assentes numa visão plural e integrada de diversas modalidades de exploração da 

relação entre investigação e pedagogia, conferindo-se à investigação um lugar mais visível na 
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Resumos das Contribuições Parcelares 

 

História de um movimento de transformação da pedagogia: moral da história? 

(Contribuição 1, 2 e 3) 

A transformação da pedagogia na universidade pode seguir diversos caminhos, uns mais superficiais e 

com impacto reduzido na gramática das instituições, usualmente baseados na renovação ad hoc de 

métodos de ensino, outros mais profundos, essencialmente assentes na articulação entre pedagogia, 

investigação e desenvolvimento profissional (v. Brew, 2010; Shulman, 2004a), neste caso 

configurando novos modos de trabalho pedagógico e de trabalho investigativo, em contra-corrente 

face a culturas onde a pedagogia, o desenvolvimento profissional e a investigação ocupam lugares 

distintos, e onde a investigação pedagógica é escassa, dispersa e pouco valorizada. 

Nesta apresentação narra-se a história de um movimento de transformação da pedagogia que se 

inscreve na segunda abordagem e que envolveu uma comunidade multidisciplinar de docentes da 

Universidade do Minho na indagação crítica das suas práticas pedagógicas (Vieira, 2009a/b; Vieira, 

Silva & Almeida, 2010). Os docentes assumiram o papel de professores-investigadores e 

desenvolveram, avaliaram e disseminaram experiências de inovação pedagógica realizadas em 

contextos de ensino diversificados. A este movimento esteve associada a realização de estudos sobre a 

cultura institucional: conceções de pedagogia, natureza da inovação, representações da vida 

académica. 

Evidenciaremos aspectos principais da trama da ação desenvolvida e do modo como ela se 

(des)articulou com a gramática institucional, procurando extrair algumas lições da experiência vivida. 

Não se tratando de uma fábula, a história que contamos apresenta alguns traços quase inverosímeis e 

produziu, tal como as fábulas, sabedoria moral: neste caso, acerca da pedagogia como atividade com 

propósitos éticos e políticos, e como espaço coletivo de investigação e de transformação, mas também 

acerca do modo como as regras dominantes podem instaurar clivagens entre o que se pretende e o que 

se consegue fazer, obrigando a uma resistência estratégica (ética e política) face ao que rouba sentido 

ao trabalho pedagógico. 

 

Estudo e transformação da pedagogia: problematizando a questão da articulação curricular e 

pedagógica no ensino superior 

Contribuições 4 e 5 

Com o advento da escola de massas, a questão pedagógica ganhou particular acuidade nos sistemas 
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educativos, em todos os níveis de ensino. Apesar de nas últimas décadas a universidade se ter tornado, 

também, uma instituição educativa para todos, as mudanças sociais ocorridas, aliadas a transformações 

internas ao sistema de ensino superior, designadamente o processo de Bolonha, não têm sido 

acompanhadas de transformações significativas, quer no plano institucional e organizacional, no que 

respeita a mudanças da estrutura e da cultura académicas, quer no plano das práticas curriculares e 

pedagógicas. 

Nesta comunicação, apresenta-se um projeto colaborativo de reflexão, intervenção, investigação e 

disseminação, realizado no Instituto de Educação da Universidade do Minho, com o objetivo principal 

de estimular a reflexão colegial sobre as práticas pedagógicas, com vista à sua problematização e 

inovação. A partir de um levantamento inicial de áreas prioritárias de intervenção junto dos 

responsáveis dos cursos, foi explorado o tema da articulação curricular e pedagógica, através de 

oficinas de reflexão com docentes de diversos cursos e de um levantamento de perceções sobre 

dimensões de articulação mais ausentes, fatores de constrangimento e prioridades de ação. Os 

resultados desse levantamento sinalizam a prevalência de uma cultura de opacidade, fragmentação e 

individualismo no trabalho pedagógico, o que nos leva a equacionar várias questões (cf. Royo, 2010): 

Que implicações tem a ausência de articulação? Que mudanças são necessárias ao nível das culturas e 

identidades académicas? Quem é responsável por essas mudanças? Que forças actuam a favor e contra 

elas? É possível e desejável institucionalizar a articulação e a coordenação docente? 

O projeto realizado mostra que o estudo coletivo dos problemas do ensino abre caminhos à sua 

transformação, mas também revela que esse estudo e esses caminhos são particularmente árduos 

quando a pedagogia e a sua investigação ocupam lugares pouco visíveis nas culturas institucionais. 

 

A pesquisa como princípio norteador da formação de profissionais na universidade: desafios e 

possibilidades 

(Contribuição 6) 
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A universidade na contemporaneidade está convocada a formar cidadãos e profissionais críticos, 

reflexivos, autônomos, comprometidos com a aplicação do conhecimento para a melhoria da qualidade 

de vida de toda a sociedade. Tais atributos não se aprendem pelo acesso às teorias, mas mediante uma 

vivencia formativa que articule dialeticamente a pessoa do estudante, a teoria e a prática. Assim, 

compete aos professores inovar o ensino adotando práticas educativas que possibilitem ao estudante 

um papel ativo na construção do conhecimento, a experiência de questionamento e resolução de 

problemas do seu campo profissional. A pesquisa como princípio formativo oportuniza aos estudantes 

aprender a lidar com a incerteza, desconstruir crenças e estereótipos naturalizados ampliando sua visão 

acerca da realidade estudada, visão de si e do seu processo formativo. 

O presente texto apresenta reflexões de experiências desenvolvidas, pela autora, em curso de 

graduação em Pedagogia de uma universidade pública na Bahia-Brasil. As experiências analisadas 

envolveram, dentre outras ações, problematização da realidade e definição dos objetivos e questões de 

pesquisa; construção coletiva do instrumento de coleta dos dados; trabalho de campo, em duplas ou 

trios, em escolas públicas; construção de relatório analítico (Almeida, Soares e Beraldo, 2010). 

A análise das experiências evidencia, dentre outros aspectos, que: assumir a pesquisa como princípio 

norteador da formação profissional implica trabalhar sistematicamente elementos cognitivos e 

afetivos/relacionais; trata-se de um processo de mudança de atitudes dos atores envolvidos, um 

processo de aprender a aprender e de aprender a ser pessoa e professor; a 

problematização/questionamento de suas próprias ideias, das relações no grupo, da prática, das teorias 

e do professor deve ser o fio condutor das aulas; projetos de pesquisa interdisciplinares oportunizam 

aprendizagens mais amplas, daí a necessidade de sensibilizar outros docentes e de conseguir criar 

espaços e tempos para encontros de planejamento, apesar do contexto institucional não valorizar o 

trabalho coletivo.  

 

Design de aprendizagem centrado na construção de artefactos digitais pelos estudantes 

(Contribuição 7) 
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Este texto relata uma investigação no âmbito do “scholarship of teaching and learning” (ensinar 

investigando as próprias práticas). Descreve e analisa, de forma sistematizada, um caso concreto de 

lecionação, tendo em vista a verificação da sua aceitação junto dos estudantes e a possibilidade de 

transferência da abordagem para outras situações. 

A abordagem foi desenvolvida em diálogo autêntico com os estudantes, promovendo, assim, a sua 

efetiva participação no processo pedagógico. Este design de aprendizagem (learning design) foi 

implementado num curso de Mestrado em Tecnologia e Arte Digital e partiu de um problema 

identificado: os estudantes deste curso são muito diversos em termos de formação inicial, idade, 

situação profissinal, motivação/expectativas. A natureza e âmbito do curso são também diversificados 

e ‘novos’, pretendendo-se preparar os estudantes para áreas profissionais emergentes (indústrias do 

multimédia, entretenimento e expressão cultural, educação). Desde logo, surgiu a preocupação: como 

conciliar esta diversidade de backgrounds/interesses/perfis profissionais com um programa de 

conteúdos disciplinares que se apresenta igual para todos? Como garantir os resultados de 

aprendizagem prescritos, adequando-os às especificidades e necessidades dos estudantes, garantindo a 

sua motivação, satisfação e sucesso? A aprendizagem incidiu na construção de artefactos digitais pelos 

estudantes (no caso objetos de aprendizagem de vários tipos), versando tópicos programáticos da UC, 

em alternativa à apresentação expositiva desses conteúdos pela docente. A avaliação das 

aprendizagens foi realizada sobre estes artefactos (avaliação do produto) e sobre um relatório 

detalhado que evidenciasse procedimentos, opções e justificações (avaliação do processo). Os 

objetivos pedagógicos subjacentes foram: respeitar os interesses particulares dos estudantes, 

aproximando a sua atividade académica de pós-graduação da profissional; despertar nos estudantes a 

motivação intrínseca para a aprendizagem; criar as necessárias condições para uma aprendizagem 

autodirigida e autónoma. O quadro ético-conceptual em que se desenvolveu esta proposta assenta nos 

princípios pedagógicos identificados por Vieira (2002). 

 

Desafios e possibilidades de transformação da pedagogia na formação e na educação 

(Contribuição 8) 
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O propósito deste texto prende-se com a necessidade de se refletir sobre o que está a montante da 

pedagogia na formação e na educação, e sobre o modo como a prática reflexiva sobre as estratégias 

pedagógicas assume um papel central, ou mesmo, se configura como condição necessária para 

investigar e agir em processos formativos que visam promover a transformação da própria pedagogia. 

Trata-se de refletir sobre o modo como a formação pós-graduada de professores é perspetivada, e 

como o seu desenvolvimento implica investigação contínua dos formadores, para responder às 

expetativas e exigências com que se deparam os formandos nos seus contextos de ação e de 

investigação. 

A abordagem que aqui se propõe tem como contexto um curso de mestrado em Supervisão Pedagógica 

na Educação de Infância e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, desenvolvido na ESE do Porto nos anos 

letivos de 2009-2011. Tomando como pressuposto a perspetiva de Myers (2002), procura-se 

desenvolver um olhar crítico sobre a pedagogia desenvolvida na formação, através de uma análise 

avaliativa dos resultados produzidos nas investigações dos formandos, procurando-se evidências que 

revelem se os objetivos de formação foram conseguidos. Deste modo, o foco está em identificar 

possibilidades da investigação como estratégia de transformação da pedagogia, como um modo de 

trabalho pedagógico, e simultaneamente de investigação orientada para a melhoria da qualidade do 

desempenho do papel do professor investigador no seu próprio contexto de educação e ensino. 

 

O valor da experiência na formação profissional: o caso da pedagogia de casos 

(Contribuição 9 e 1) 
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Um dos problemas da formação profissional nas universidades reside no afastamento entre a 

pedagogia de formação e a experiência dos formandos. Se uma orientação racionalista técnica 

dificilmente desenvolve profissionais reflexivos, capazes de lidar com situações complexas e de criar 

soluções para os problemas da prática (Schön, 1987), coloca-se a questão: como favorecer uma 

orientação experiencial, com impacto nos contextos da ação profissional? Equacionamos respostas 

para esta questão no âmbito da formação inicial e pós-graduada de professores, com base na nossa 

experiência de desenvolvimento e avaliação de uma pedagogia de análise e construção de casos 

(Jiménez Raya & Vieira, 2011; Jiménez Raya, 2011; Vieira, 2009c, 2010). 

O uso de casos (v. J. Shulman, 1992; L. Shulman, 2004b) coloca a experiência da profissão no centro 

da pedagogia de formação. A tónica na indagação crítica dessa experiência gera processos de 

questionamento, teorização e reconfiguração reflexiva da ação profissional. O professor-formando 

torna-se consumidor crítico e produtor criativo de conhecimento, ao serviço da transformação da 

pedagogia escolar. 

A investigação ocupa aqui diversos lugares: no desenho curricular da abordagem; no trabalho 

desenvolvido pelos formandos; na avaliação e disseminação da pedagogia de formação. Com base na 

indagação crítica de teorias e práticas, constrói-se conhecimento sobre a formação e o ensino nas 

escolas. Por outro lado, contraria-se a separação entre pedagogia, investigação e desenvolvimento 

profissional, nos contextos universitário e escolar. 

Uma pedagogia de casos representa uma alternativa válida a pedagogias mais convencionais, mas 

coloca uma questão essencial: em que medida as instituições de ensino superior estão preparadas e 

predispostas para abandonar paradigmas de reprodução e adotar paradigmas de transformação e 

emancipação? Esta questão remete para constrangimentos históricos e estruturais que serão colocados 

à discussão. 

Palavras-chave:pedagogia, investigação, (im)possibilidades, linhas de ação 

ID/ Referência: 729 

 

 

1.28.  

Docentes principiantes: sujeitos, políticas e expectativas 

 

Autor/a (es/as):  
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Zanchet, Beatriz Maria Boéssio Atrib [Universidade Federal de Pelotas- Universidade Federal do 

Paraná] 

Fagundes, Maurício Vitoria [Universidade Federal de Pelotas- Universidade Federal do Paraná] 

Ribeiro, Gabriela [Universidade Federal de Pelotas- Universidade Federal do Paraná] 

Garcia, Carlos Marcelo [Universidade de Sevilha] 

Cunha, Maria Isabel da [Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Universidade Federal de Pelotas] 

Feldkercher, Nadiane [Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Universidade Federal de Pelotas] 

Braccini, Marja Leão [Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Universidade Federal de Pelotas] 

Oliveira, Valeska Maria Fortes de [Universidade Federal de Santa Maria] 

Rosa, Dalva Eterna [Universidade Federal de Goiás] 

Chaves, Sandramara Matias [Universidade Federal de Goiás] 

 

Resumo: 

A reflexão que toma os docentes principiantes como eixo de preocupação e análise de estudos e 

investigações vem se estabelecendo de forma crescente em muitos países, repercutindo em 

experiências distintas. Na universidade essa preocupação se apresenta de forma exponencial porque a 

preparação dos professores baseia-se na ênfase dada aos saberes da pesquisa, desconsiderando, em 

geral, os saberes próprios da docência. Num contexto de ampliação do acesso à educação superior as 

exigências para o êxito dos processos de ensinar e aprender se potencializam. Como os jovens 

professores se integram nas atividades de ensino? Que vem sendo estudado no campo da iniciação à 

docência que poderia impactar a universidade? De que natureza devem ser as iniciativas para o 

enfrentamento dessa problemática? Esses são alguns questionamentos que mobilizam esforços 

acadêmicos que procuram explicitar a importância do tema numa dimensão pedagógica e política. 

Percebe-se um interesse significativo dos professores iniciantes em discutir suas práticas, repartir 

dificuldades e diferenças, compartilhar frustrações e sucessos. Parece ser um período em que estão 

buscando o seu estilo profissional, onde se estabelecem os valores que vão se constituindo numa 

marcante cultura. Entretanto as representações e as ideologias profissionais sugerem o individualismo 

e os joga numa condição de ambigüidade. Por um lado são cada vez mais responsabilizados pelo 

sucesso da aprendizagem de seus alunos, bem como pelos produtos de sua condição investigativa, por 

outro, a preparação que tiveram não responde às exigências da docência e não foram para ela 

preparados. Mesmo assumindo que a formação inicial não dá respostas lineares aos desafios da 

prática, a inexistência de qualquer teorização sobre a dimensão pedagógica os torna profissionalmente 
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frágeis, assumindo um papel profissional para o qual não possuem saberes sistematizados. Esta 

condição se reflete na organização do tempo e no discurso da insuficiência que, se não analisado nas 

suas causas e conseqüências, leva ao conhecido “mal estar docente” e às repercussões nos produtos de 

aprendizagem de seus alunos. Os propositores desse Simpósio vêm se dedicando a esse tema de forma 

preferencial. Os estudos de Carlos Marcelo Garcia e Cristina Mayor Ruiz da Universidade de Sevilha 

são um marco na literatura da área e essa produção e liderança estimulou a formação de uma Rede 

http://formadores.ming.com/ que vem reunindo pesquisadores em torna da temática. Os três 

Congressos realizados pela Rede têm evidenciado as demandas de pesquisas e de práticas em 

desenvolvimento no âmbito da temática dos principiantes. No caso das universidades espanholas, já se 

localizam iniciativas institucionais cujos resultados têm tido impacto em outros países e instituições. 

No caso do Brasil, as experiências são mais recentes e ainda pouco institucionalizadas. Entretanto a 

emergência do tema em tempos da expansão e interiorização da educação superior pública tem trazido 

a condição dos docentes principiantes para o cenário institucional, implicando em experiências 

acadêmicas e em interesse de pesquisa. Os proponentes desse Simpósio querem dar destaque ao tema, 

trazendo os resultados de suas pesquisas sobre ele. Assumem uma condição investigativa que se 

aproxima do paradigma qualitativo, usando técnicas de análise documental, entrevistas, observações e 

registros de campo. 

 

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação:  

O Que pensam os docentes iniciantes? O texto apresenta resultados de pesquisa que buscou identificar 

possíveis contribuições que cursos de pós-graduação stricto sensu proporcionaram para professores 

universitários iniciantes em relação a sua formação como docente e que repercussões tiveram nos seus 

que-fazeres. Esses cursos privilegiam o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa que são 

valorizadas na educação superior, mas não discutem os saberes necessários para o ensino. Os 

professores iniciantes quando se deparam com as atividades de ensino, se supreendem ao perceber que 

as exigências e os saberes para ensinar não decorrem de forma linear dos saberes e da prática da 

pesquisa. Para exercer a docência é imprescindível uma formação que reconheça que são necessários 

saberes acadêmicos numa perspectiva teórica e prática diferente daqueles da pesquisa. Essa foi uma 

das condições que sustentou a investigação realizada com 27 docentes iniciantes – com até cinco anos 

na carreira universitária – atuando em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes universidades 

do sul do Brasil. A coleta de dados, realizada através de entrevistas semi estruturada, procurou suscitar 

a discussão sobre a condição de a pós-graduação constituir-se no lugar de preparação para o exercício 

do magistério superior conforme anuncia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

no Brasil. A análise dos dados foi realizada à luz do referencial teórico de Santos (1999), Marcelo 

Garcia (1999), Pimenta (1999), Zabalza (2004), Mayor Ruiz (2009), Cunha (2010), dentre outros. Os 

https://www.eventgest.com/GEST/´´/CLIENTES/%C2%B4%C2%B4http:/formadores.ming.com/%C2%B4%C2%B4´´


 VII CIDU 

Resumos   |  Simpósios Auto-Organizados 

 

152 

professores reconheceram que pesquisar pode gerar conhecimentos importantes para enfrentar os 

desafios do ensino, mas afirmaram que a sala da aula exige conhecimentos próprios, não 

desenvolvidos nos cursos de stricto sensu. Estes não têm a docência como objeto da formação 

entendida na sua complexidade com repercussões que impactam o processo de iniciação à docência na 

universidade. Palavras-chave:educação superior – docentes iniciantes – formação 

 

Programa de Formación para Profesores Universitarios Principiantes: una experiencia en 

acción. 

A ponencia trata de los objetivos del Programa que tiene como característica el desarrollo paralelo de 

dos programas de formación (uno para noveles y otro para mentores) que convergen en un objetivo 

común, como es mejorar la docencia de los profesores principiantes a través del asesoramiento de un 

profesor con más experiencia. El programa que presentamos distingue fundamentalmente entre dos 

tipos de actividades: las presenciales y las no presenciales. Las Actividades Presenciales versa sobre 

aspectos relativos a estrategias de enseñanza universitaria. El programa dirigido a profesores 

principiantes incluye a través de la plataforma formativa WebCT 5 módulos sobre contenidos 

didácticos. Los mentores desarrollan varias sesiones presenciales enfocadas a capacitarlos en la tareas 

de asesoramiento y apoyo a los profesores noveles.Las Actividades No Presenciales requieren la 

realización de otras actividades complementarias en las que adquiere especial atención lo que 

denominamos equipo docente. Esta unidad de trabajo supone la creación de un grupo de profesores del 

mismo Departamento encabezado por un profesor con más experiencia, y que llamamos mentor, en 

torno al cual se reúnen varios principiantes. Los encuentros entre estos pueden ser individuales 

(mentor con cada novel) y colectivas (todos los noveles con el mentor). Las actividades que se 

desarrollan son: Ciclos de Supervisión y Talleres de Análisis con el objetivo de analizar la práctica 

docente y resolver problemas comunes. La identificación de problemas proviene de la percepción que 

tengan los implicados y de un Cuestionario de Análisis Docente por los alumnos (ADE´r) que los 

profesores principiantes les aplican a sus alumnos y que una vez analizados los profesores estudian 

con su mentor. El total de talleres desarrollados debe ser de cinco durante todo el programa. Palabras 

claves: profesores principiantes – formación docente – tutorías – programas de formación 

 

O campo de conhecimento e as práticas sobre a iniciação à docência: o que revela a produção 

científica dos Congressos Internacionais sobre Professorado Principiante.  

O tema dos docentes iniciantes, dada a sua polissemia, pode ser desdobrado em distintos enfoques. 

Analisando os estudos que foram apresentados nos três Congressos Internacionais sobre Professorado 

Principiante ocorridos, respectivamente, em Sevilha, Espanha (2008), em Buenos Aires, Argentina 
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(2010) e em Santiago do Chile (2012) foi possível perceber esta dinâmica. Foram diferentes os 

enfoques articuladores das Comunicações, incluindo, principalmente, as políticas públicas, os 

programas institucionais, as experiências de formação/capacitação docente e o campo da pesquisa 

sobre o tema dos principiantes que nos provocaram a pensar: o que revela essa produção? Que 

dimensões são mais recorrentes nos estudos? Como estão distribuídas geograficamente? Que 

compreensões teóricas os estudos assumem? Que movimentos podem ser percebidos na produção, ao 

longo do período marcado pelos três Congressos? Quantos dessas comunicações estão relacionadas à 

docência universitária? Quais seus principais temas? Como processo metodológico, examinamos os 

textos apresentados nos eventos, localizados nos CDs que foram distribuídos aos participantes. 

Inicialmente organizamos os materiais pelos títulos e resumos e, então, definimos dimensões de 

análise. Num segundo momento fizemos a leitura dos textos para reafirmar sua condição de pertença à 

dimensão que inicialmente o abrigou. O resultado do exercício redundou na organização de oito 

dimensões: experiências de acompanhamento e formação dos iniciantes; construção dos saberes dos 

professores iniciantes; saberes de professores/alunos na formação inicial/estágios; inserção 

profissional, políticas publicas e trabalho docente; professores principiantes em contextos 

desfavoráveis; professores iniciantes e a educação digital; iniciação à docência e a pesquisa. O intuito 

foi tomar o tema Professores Principiantes nos Congressos da Rede e explicitar tendências dentro de 

um campo ainda relativamente recente no âmbito das preocupações acadêmicas e institucionais. 

Quisemos explicitar, também, a pujança e diversidade de abordagens que compõem o mosaico de 

interesses e preocupações em torno do tema, em especial em relação ao docente da educação superior. 

 

Professores iniciantes no espaço do ensino superior : o encontro como um dispositivo de 

formação / investigação. 

 O trabalho proposto para compor a mesa sobre Professores Iniciantes na Docência Universitária tem 

como referência um Projeto de Formação, iniciado durante o ano de 2011, sob a coordenação de dois 

Centros da Universidade Federal de Santa Maria, o Centro de Ciências Rurais e o Centro de Educação, 

através da Rede Integrar. Os participantes foram convidados e todos, iniciantes na carreira 

universitária. As áreas representadas são Direito, Medicina, Odontologia, Engenharia, Design, 

Arquitetura, Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Florestal, Agronomia, Economia; 

Educação Física, Fisioterapia e Pedagogia. O primeiro levantamento realizado produzindo uma agenda 

de temas que o dispositivo “Encontros das Terças-Feiras” está mobilizando tem referência nas 

principais questões e preocupações acerca da expansão do ensino superior no Brasil e, mais 

especialmente, nas universidades federais. A criação de novos cursos, as políticas de acesso à 

universidade (políticas de ações afirmativas, Educação a Distância, Programas, como o PROUNI, 

REUNI e também a influência do contexto global nas políticas para este ensino (globalização, 
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produtividade, revolução tecnológica, dentre outras características que definem o cenário de nossa 

sociedade) tem sido o cenário dos debates e estudos do Programa. O Projeto se configura numa 

Investigação / Formação a partir das Narrativas Biográficas de trinta professores. As narrativas dão 

visibilidade à preocupações com estudantes cada vez mais jovens e ainda referenciados na cultura da 

escola básica. Estudantes apáticos, pouco ativos num processo de desenvolvimento autônomo de 

aprendizagem e, ainda, com dificuldades de definição sobre as escolhas profissionais, demandam uma 

docência cada vez mais complexa. A constatação inicial dos professores iniciantes é que, a busca nos 

modelos de professores que tiveram, alicerçado nas aprendizagens com seus formadores, não alcança 

as necessidades colocadas na contemporaneidade sobre ensinar e aprender no espaço do ensino 

superior. Um outro consenso é a necessidade da socialização de práticas significativas que produziram 

bons resultados na singularidade de cada professor para uma análise sobre os saberes acionados em 

cada experiência formadora. A concepção de desenvolvimento pessoal e profissional tem pautado os 

encontros formativos e investigativos. 

 

Formação para a docência universitária: um desafio para as instituições de ensino superior.  

O trabalho diz respeito à formação pedagógica do professor universitário e tem como referência o 

Programa de Formação para a docência no Ensino Superior, instituído pela UFG em 2006, oferecido 

aos docentes principiantes. Apresenta as ações propostas e discute as necessidades formativas e os 

saberes específicos para a docência nesse nível de ensino, com base na produção acadêmica sobre o 

tema e na produção dos professores participantes do referido Programa. Tem como objetivo a 

socialização das experiências vivenciadas pela Instituição e a troca com os pares, no sentido de rever e 

aprimorar conceitos e estratégias de desenvolvimento profissional no campo educativo. Neste estudo 

foram sistematizados dados referentes ao perfil dos participantes, suas áreas de conhecimento, 

temáticas desenvolvidas nos estudos de casos apresentados no final dos cursos destinados a 

professores ingressantes, que compõem o Programa de Formação. A discussão sobre a formação do 

professor universitário, as necessidades e possibilidades formativas apontaram para um quadro de 

diferentes ordens: política, estruturais, organizacionais, epistemológicas, didático-pedagógicas. Dentre 

os dezessete eixos temáticos abordados nos estudos de caso a maior incidência ocorreu sobre: a 

formação acadêmica dos estudantes, a motivação para a aprendizagem, a avaliação do docente pelo 

discente, as metodologias de ensino e a avaliação da aprendizagem. A intensificação da atividade e 

racionalização do tempo sinalizaram para a necessidade de se repensar a organização do trabalho 

docente e suas configurações. Constatou-se que as necessidades formativas extrapolam o âmbito 

pedagógico, sugerindo uma relação entre o contexto universitário, a condição de trabalho docente e a 

prática pedagógica em sala de aula. Isso indica a demanda por maior investimento pessoal e 
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institucional no desenvolvimento profissional dos docentes. 

Palavras-chave: 

ID/ Referência: 896 

 

2. Aprendizagens em cenários virtuais 

3. O lugar da investigação no ensino-aprendizagem 

4. Avaliação das aprendizagens 

5. Avaliação da qualidade da docência 

6. A formação de professores para/do Ensino Superior 

 

6.1. 

Docência universitária em Portugal, na Espanha e no Brasil: contextos de formação e 

desenvolvimento profissional  

 

Autor/a (es/as):  

Pryjma, Marielda Ferreira  [Universidade Tecnológica Federal do Paraná] 

Ribeiro, Flávia Dias [Universidade Tecnológica Federal do Paraná] 

Garcia, Carlos Marcelo [Universidade Sevilha] 

Fernandes, Preciosa [Universidade do Porto] 

Mouraz Ana [Universidade do Porto] 

 

Resumo: 

A análise do desenvolvimento profissional do professor da educação superior, suas configurações e 

práticas é a intenção deste simpósio. As discussões buscam promover um diálogo entre diferentes 

propostas de formação desenvolvidas em três instituições de educação superior, considerando 

perspectivas, desafios e contexto da formação e da ação docente. Desta forma, o objetivo deste 

simpósio visa analisar propostas de formação de professores em exercício e relatar práticas docentes 
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resultantes de experiências de formação vivenciadas na Universidade do Porto, na Universidade de 

Sevilha e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A metodologia empregada para a análise 

foi a pesquisa documental, sendo utilizados projetos, relatórios e a legislação vigente em cada país, 

necessária para entender os processos de formação. Os resultados indicam para especificidades 

relativas a cada uma das situações em estudo e permitem identificar processos comuns 

caracterizadores do desenvolvimento profissional do professor do ensino superior. O primeiro estudo 

analisa as políticas de formação contínua dos professores universitários nos anos de 2010 e 2011na 

Universidade do Porto. Para tal, apresentam a importância da componente pedagógica na formação de 

professores no ensino universitário e destacam que esta situação se evidenciou a partir do Tratado de 

Bolonha, que solicita novos modos de pensar, organizar e desenvolver os processos curriculares. A 

partir de 2005-2006, a universidade ampliou sua política de formação contínua de professores em duas 

modalidades: presencial ou e-learning. A análise proposta considerou algumas questões norteadoras 

como as demandas da formação; os efeitos previsíveis da formação na prática dos professores; os 

princípios da formação proposto; os procedimentos de divulgação; a definição dos temas; o lugar que 

as questões pedagógicas ocupam nas formações; e os planos anuais desenvolvidos no último biênio. O 

segundo estudo analisa como o professor da educação superior planeja o ensino e a aprendizagem, 

buscando compreender quais elementos, condições e processos constituem os modos como o docente 

pensa a aprendizagem dos alunos. Os resultados, decorrentes de entrevistas com docentes de diferentes 

universidades andaluzas possibilitou a criação de um repositório baseado em sequencias didáticas 

planejado por professores de universidades andaluzas e em diferentes áreas do conhecimento. Os 

resultados revelam desde padrões clássicos até inovadores e que sequências de aprendizagens para 

formação a distância não, necessariamente, incorporam uma maneira diferente de pensar a 

aprendizagem. Em síntese, a investigação indica que faltam espaços para socialização e intercâmbio 

de práticas docentes inovadoras desenvolvidas na universidade. O terceiro analisa os processos de 

formação para a docência propostos por uma universidade tecnológica e pondera seus propósitos 

avanços e possibilidades. A formação docente é discutida considerando que um profissional é aquela 

pessoa que sabe pensar e reorganizar a sua profissão. Os autores indicam que as propostas de 

formação permanente têm aceitação e participação, revelando que essa deve acontecer 

sistematicamente para que haja compreensão, reflexão e aprendizagem, por meio do desenvolvimento 

do pensamento teórico sobre a docência, permitindo a reorganização da atividade docente. 

Palavras-chave: 

ID/ Referência: 178 
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7. A democratização no Ensino Superior 

8. Modos de trabalho pedagógico no Ensino Superior 

9. Gestão organizacional e docência 

10. Políticas públicas e docência no Ensino Superior 


