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RESUMO 

 
 
Este relatório de Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia tem como foco 
apresentar aspectos referentes às contribuições do Curso de Especializacao em 
Docência na Educação Superior (antigo CEMAD) da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), para seus discentes. A questão norteadora foi: “Quais as 
contribuições do curso de Especialização em Docência na Educação Superior para a 
formação pedagógica para atuação em nível superior de ensino na perspectiva de 
seus discentes?” O estudo buscou delinear e analisar alguns aspectos inerentes ao 
Curso Docência na Educação Superior de acordo com as percepções discentes, sob 
uma abordagem de cunho predominantemente qualitativa e utilizando questionário 
para a coleta de dados. Entre seus objetivos específicos estava conhecer e analisar 
as percepções dos discentes do Curso de Especialização emDocência na Educação 
Superior sobre a formação recebida para atuar no ensino superior. Como resultado 
podemos considerar que na percepção dos discentes do curso foram muitos os 
benefícios adquiridos, tais como: diversas ações que puderam desenvolver ao longo 
do ano letivo; disciplinas cursadas que promoveram seu desenvolvimento 
acadêmico; eventos que puderam participar durante a realização do Curso, o 
crescimento intelectual através da inserção à pesquisa e crescimento profissional 
com a titulação, além da importância que os professores tiveram para eles na 
formação de novas atitudes, tanto em nível pessoal quanto profissional, frente ao 
trabalho como docente. O curso investigado é voltado para a formação do docente 
do ensino superior, mas, dependendo da concepção que se tenha de pedagógico, 
esta especificidade pode não ser percebida tão claramente pelos alunos. O grande 
desafio, então, seria deixar esta proposta mais explícita e destacada em todas as 
ações propostas em seu desenvolvimento. 
 

Palavras-chave: Formação de professores. Formação pedagógica. Docência no 
ensino superior.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa apresenta discussões sobre a qualidade da 

formação do docente em nível superior pautado nas perspectivas de alunos do 

Curso de Especialização em Docência na Educação Superior. Este trabalho insere-

se na área de formação de professores. Marcelo Garcia (1999, p. 26) concebe a 

formação de professores como:  

 

[...] área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e 
práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda 
os processos através dos quais os professores – em formação ou em 
exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 
melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e 
que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do 
seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 
qualidade da educação que os alunos recebem. 

 

O estudo pretendeu conhecer e compreender a visão dos discentes 

quanto ao ensino e às práticas pedagógicas vivenciadas no Curso de Especialização 

em Docência na Educação Superior da Universidade Estadual de Londrina. A 

formação docente e a qualidade do ensino dos cursos de especialização são 

temáticas recorrentes, constantes de estudos que demonstram a enorme 

preocupação diante dos problemas evidenciados, problemas estes que afetam a 

qualidade do ensino que é praticado na universidade. É necessário indagar sobre o 

que acontece no interior das instituições educativas do ponto de vista dos principais 

elementos envolvidos no processo de ensino, como por exemplo os alunos.  

Como os alunos concebem o que é um bom ensino no ensino 

superior? No caso específico do Curso de Especialização em Docência na Educação 

Superior da UEL, que elementos os professores apresentam para a discussão e 

análise sobre a formação dos docentes? Quais são as expectativas que levaram os 

alunos a ingressarem no curso? Como a consulta aos alunos pode contribuir com 

subsídios que auxiliem no aprimoramento da formação do docente universitário na 

instituição? 

Tais indagações subsidiaram a formulação do problema de pesquisa 

expresso na seguinte questão: Quais as contribuições do curso de Especialização 
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em Docência na Educação Superior para a formação pedagógica para atuação em 

nível superior de ensino na perspectiva de seus discentes? 

Um estudo desta natureza na Universidade pode ser assim 

justificado: pela oportunidade de conhecer aspectos da realidade de um curso de 

formação docente em nível lato sensu, coletando informações que podem contribuir 

com subsídios para a produção de conhecimentos na área de formação de 

professores e para prática profissional dos docentes formadores de professores que 

atuam na formação para o ensino superior; pela ideia de que estudos desta natureza 

possam vir a inspirar e estimular a construção de novos espaços para a reflexão 

sobre a formação pedagógica na docência universitária, chamando a atenção para a 

qualidade do ensino praticado no interior das instituições; e pela oportunidade de 

participar como bolsista de iniciação científica em um Projeto de Pesquisa na área 

de formação de professores, momento este que me despertou o interesse pela 

pesquisa nesta área de atuação docente. 

O trabalho de conclusão de curso teve como objetivo maior: Analisar 

a perspectiva dos discentes do curso de Especialização em Docência na Educação 

Superior sobre a formação recebida para atuar no ensino superior. 

Os objetivos específicos foram: Aprofundar conhecimentos sobre 

docência no ensino superior e sua respectiva formação; Caracterizar o Curso de 

Especialização em Docência no Ensino Superior da Universidade Estadual de 

Londrina; Identificar aspectos da perspectiva dos discentes do Curso sobre a 

formação pedagógica recebida; e Apontar os desafios e as possibilidades da 

formação pedagógica para o Ensino Superior a partir dos dados coletados. 

A partir dos objetivos propostos, buscamos desenvolver os 

procedimentos metodológicos e de revisão de literatura. O relatório está organizado 

da seguinte maneira: primeiramente Introdução, em que apresentamos brevemente 

a temática do trabalho realizado e seus objetivos; no primeiro capítulo, os 

Procedimentos metodológicos, em que apresentamos os pressupostos 

metodológicos que direcionaram o percurso realizado para a concretização do 

estudo; o segundo capítulo, Docência no ensino superior, em que discutimos a 

questão da especificidade do trabalho docente no âmbito da Universidade, a 

qualidade do ensino, visto que tais temáticas são relevantes para análise da 

formação de professores para o ensino superior; o terceiro capítulo, denominado O 

Curso de Especialização em Docência na Educação Superior, apresentamos uma 
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breve caracterização do Curso e sua história de constituição; o quarto capítulo, 

intitulado O curso na perspectiva dos discentes consultados, fazemos a 

apresentação e análise dos dados coletados com os discentes, e ressaltamos a 

importância de uma formação pedagógica para o docente que atua no Ensino 

Superior, bem como os desafios e possibilidades de formação, indicados pelos 

discentes, enfrentados no Curso. 
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CAPÍTULO 1 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem qualitativa configurou-se mais adequada para o 

desenvolvimento do estudo, pois o interesse principal foi sobre questões relativas à 

prática escolar cotidiana. A pesquisa possui caráter exploratório-descritivo, com 

levantamento de dados sobre a formação recebida pelos discentes do Curso de 

Especialização em Docência na Educação Superior da Universidade Estadual de 

Londrina, sem desconsiderar aspectos quantitativos básicos, como frequência maior 

ou menor na incidência de respostas. A metodologia qualitativa implica “[...] estudar 

o fenômeno no local em que ocorre, procurando tanto encontrar o sentido desse 

fenômeno quanto interpretar os significados visíveis e latentes que somente são 

percebidos a uma atenção sensível.” (CHIZZOTTI, 2003, p. 221). Este modelo de 

pesquisa identifica-se mais com o tipo de problema deste estudo, uma vez que ela 

“[...] atribui significado às pessoas nas relações sociais e estas podem ser descritas 

e analisadas.” (CHIZZOTTI, 2003, p. 222). 

Bogdan (apud TRIVIÑOS, 2007) é quem elenca características da 

pesquisa qualitativa que oferecem respaldo a nossa opção:  

 Tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento-chave.   

 Considerando que para esse tipo de pesquisa, o ambiente 

constitui-se uma realidade muito ampla e complexa, a descrição 

e a interpretação do resultado surgem como a totalidade de uma 

especulação que tem como base a percepção de um fenômeno 

num contexto; 

 Preocupa-se com o processo e não simplesmente com os 

resultados e o produto; 

 A análise dos dados dá-se de maneira indutiva; 

 O significado é a preocupação essencial na abordagem 

qualitativa.  

 

A intenção foi descrever um contexto, a formação pedagógica 

recebida pelos discentes de acordo com suas representações numa determinada 

realidade, que se refere ao Curso de Especialização em Docência na Educação 
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Superior, porém sempre em busca da apreensão das condições que 

representassem a possibilidade de superar os problemas encontrados e de construir 

para uma nova realidade, melhor e mais satisfatória que a atual. 

Segundo Minayo, Assis e Souza (2006, p. 82) “a abordagem 

qualitativa atua levando em conta a compreensão, a inteligibilidade de fenômenos 

sociais e o significado e a intencionalidade que lhe atribuem os atores.” A pesquisa 

qualitativa desvela o mundo dos significados, pois “aborda o conjunto de expressões 

humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e 

nas representações.” (MINAYO, 1994, p. 5).  

Na pesquisa qualitativa, a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados é o foco principal. Ela não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticos, embora seja possível utilizá-los. Sua configuração é 

essencialmente descritiva e os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. Diante do exposto, nossa definição pelo método exploratório-

descritivo se explica pela necessidade da articulação entre os estudos teóricos e a 

própria investigação, na busca de estabelecer relações e significados de uma 

determinada situação para assim poder estudá-la.  

Tendo em vista as considerações acima realizamos um 

levantamento/mapeamento em várias fontes disponíveis (sites institucionais, fontes 

bibliográficas, documentais e outras) a respeito do Curso de Especialização em 

Docência na Educação Superior da Universidade Estadual de Londrina. Nossa 

intenção foi descrever uma dada realidade, que no caso se refere à formação 

recebida pelos discentes do Curso de Especialização em Docência na Educação 

Superior da Universidade Estadual de Londrina. 

Optamos pela elaboração de questionário como instrumento de 

coleta de dados e interlocução dos sujeitos que representam o universo desta 

investigação. A opção pela utilização de questionário foi justificada pelas 

considerações de Richardson et al. (1999, p. 205). Segundo o pesquisador, o 

questionário permite obter informações de um grande número de pessoas, 

apresenta relativa uniformidade de informações, facilidade de tabulação dos dados e 

abrange amplas áreas geográficas em tempo relativamente curto. 

A coleta de dados foi realizada junto aos alunos do Curso de 

Especialização em Docência na Educação Superior da UEL, contabilizando um total 

de 30 participantes consultados. 
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No questionário, as questões permitiram conhecer o perfil desses 

sujeitos, identificar concepções de docência e de formação pedagógica. A coleta de 

dados foi realizada em 2013, por meio de questionários endereçados aos discentes 

do Curso de Especialização em Docência na Educação Superior da UEL (Apêndice 

B). O instrumento para os alunos responderem foi formulado com cinco questões 

(Apêndice B). A primeira questão foi relativa à caracterização dos indivíduos 

consultados. A segunda questão investigava sobre a docência no ensino superior. A 

terceira questão os indagava sobre os motivos que os fizeram buscar o Curso. A 

quarta questão era sobre os benefícios encontrados pelos discentes no curso. E a 

quinta questão estava relacionada a possíveis sugestões para o aprimoramento do 

Curso. 
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CAPÍTULO 2  

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Para refletir sobre a docência no ensino superior é necessário 

entendermos funções e atribuições básicas do trabalho docente. A docência é o 

trabalho dos professores: 

 

[...] estes desempenham um conjunto de funções que ultrapassam as 
tarefas de ministrar aulas. As funções formativas convencionais 
como: ter um bom conhecimento sobre a disciplina, sobre como 
explicá-la, sua formação pedagógica foram tornando-se mais 
complexas com o tempo e com o surgimento de novas condições de 
trabalho (VEIGA, 2006, p. 1).  

 

Zabalza (2004), apresenta três atribuições ao trabalho do docente 

universitário: o ensino (docência), a pesquisa e a administração em diversos setores 

da instituição. Com o acréscimo de funções como orientação acadêmica: 

monografias, dissertações e teses, orientações em campos de estágio. 

De acordo com a Lei 9394/96, o art. 13 estabelece as seguintes 

incumbências para os professores: Participar da elaboração do projeto pedagógico; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho; Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Ministrar 

os dias letivos e horas-aula estabelecidos; Participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Não há duvidas sobre a complexidade do trabalho docente frente às 

atribuições que lhe são exigidas. Neste contexto Veiga (2006, p. 2), menciona que a 

“[...] docência universitária exige a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, faz parte dessa característica integradora a produção do conhecimento 

bem como sua socialização.” A indissociabilidade aponta para a atividade reflexiva e 

problematizadora do futuro profissional. 

A autora salienta, ainda, que formar professores universitários 

implica compreender a importância do papel da docência, proporcionando um “[...] 

aprofundamento científico aliado ao conhecimento pedagógico que os capacite a 

responder questões fundamentais da universidade como instituição social, uma 

prática social que implica as ideias de formação, reflexão, e crítica”. (VEIGA, 2006, 

p. 3). 
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No que tange ao amparo legal para a formação de docentes 

universitários, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96 - em seu artigo 

66 nos fala que, o docente universitário, de acordo com o enunciado legal, será 

preparado, e não formado, nos programas de mestrado e doutorado. Por sua vez, os 

Programas de Pós-graduação priorizam a formação de pesquisadores em suas 

áreas específicas deixando em segundo plano a formação pedagógica dos 

profissionais da educação deste nível. Portanto, as políticas públicas não definem 

diretamente as orientações para a formação pedagógica do professor universitário. 

Importante citar, ainda nesse contexto que “[...] a formação docente 

para a educação superior fica, portanto, a cargo das iniciativas individuais e dos 

regimentos das instituições responsáveis pela oferta de cursos de pós-graduação.” 

(VEIGA, 2006, p. 4). Observa-se que o docente de nível universitário necessita de 

constante formação pedagógica para o seu exercício profissional de qualidade, 

sendo a formação pedagógica relegada para segundo plano pela nossa Legislação, 

que em seus 92 artigos não expressa em nenhum deles deliberações para essa 

finalidade para os profissionais do ensino superior. 

 

2.1 QUALIDADE DO ENSINO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A qualidade no ensino superior tem ocupado, nos últimos anos, um 

lugar de destaque, seja no discurso dos agentes educativos, seja nas preocupações 

dos responsáveis pelas decisões políticas, reconhece Rego (2001, p. 174). Neste 

sentido, falar em qualidade de ensino pressupõe algo melhor, apontar para o 

máximo e, segundo as autoras Cunha, Fernandes e Pinto (2008), seria uma 

condição valorativa que está ligada ao plano da moral e da condição política do 

homem. De acordo com essa perspectiva, significa que a qualidade é 

autorreferenciada; pressupõe um sujeito ou uma comunidade que aceita 

determinados padrões como desejáveis. 

Rios (2001, p. 68) chama a atenção para o fato de que o termo 

qualidade já carrega em sua compreensão uma ideia de algo bom, contrapondo-se à 

noção de defeitos e incompletudes. Encontramos em Cortella (1998, p. 14) uma 

visão de qualidade em educação que significaria uma sólida base científica, 

formação crítica de cidadania e solidariedade e classe social. Percebe-se nessa 



16 

proposição um posicionamento valorativo que se distancia da neutralidade 

generalizadora, mas que assume uma condição atrelada a um referente axiológico. 

Abreu Júnior (2009, p. 259) entende qualidade no sentido adotado 

pela academia, 

 

O mundo acadêmico adota, prioritariamente, indicadores e critérios 
quantitativos para a qualidade, tais como número de professores 
doutores, de publicações em revistas indexadas, de produções 
originais das instituições, sobretudo aquelas referentes a teorias e 
tecnologias inovadoras. A qualidade também é entendida como a 
menor distância entre o estágio em que a instituição se encontra e o 
protótipo ideal de instituição. 

 

A qualidade, em uma perspectiva multidimensional, está 

intimamente ligada à missão e aos valores da instituição. São eles que indicam uma 

situação prospectiva ideal e fazem mover a instituição para diminuir o espaço entre a 

instituição atual e uma situação desejada (ABREU JÚNIOR, 2009, p. 260). 

Essas concepções de qualidade, que visivelmente assumem a 

territorialidade de sua produção, demonstram a complexidade de tratar o conceito e 

seus desdobramentos em termos exclusivamente de indicadores quantitativos. Essa 

dimensão, indissociada das dimensões epistemológicas, éticas, sociais e 

econômicas, tenciona e é tencionada pelos diversos interesses sociais, políticos e 

ideológicos na qualidade do ensino e na formação de professores. Em razão destes 

fatores é necessário ainda discutir melhor a formação de professores na educação 

superior. 

 

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

As autoras Vasconcellos (2005), que aborda a formação pedagógica 

de docentes de educação superior, e Cunha (2009), que tem seu foco na área de 

formação na qualificação de professores têm pesquisado o lugar da formação para a 

docência do professor universitário. Cunha (2009) inclui as iniciativas institucionais 

de formação continuada e as que acontecem por iniciativa dos próprios grupos de 

professores, como projetos, associações profissionais e a formação nos espaços, 

cursos, enquanto ações que qualificam os sujeitos a manter a condição de docente 
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da educação superior. Evidenciam-se indicadores da necessidade dessa formação 

acontecer de forma mais explicitada e efetiva no interior das instituições educativas. 

A formação para a docência superior nem sempre é valorizada, 

como se pode perceber pelos critérios de seleção e progressão funcional, que estão 

muito mais centrados na titulação e na produção científico-acadêmica, o que, por si 

só, não garante uma educação de qualidade (ISAIA, 2006). 

Logo, precisamos refletir sobre a formação docente para o ensino 

superior. Neste sentido, Neuenfeldt (2006, p. 3) afirma: 

 

A formação dos professores que atuam no Ensino Superior 
apresenta-se como uma preocupação atual, já que estes têm 
demonstrado em suas práticas uma falta de preparo para formar 
profissionais. No caso específico da educação, os docentes são os 
responsáveis pela formação dos futuros professores das nossas 
crianças e jovens e isso representa um compromisso e a 
responsabilidade direta sobre a qualidade da educação. 

 

Nesse cenário, a autora aponta como um dos problemas a excessiva 

preocupação dos docentes com as atividades de pesquisa, talvez porque esta traga 

uma ascensão profissional (NEUENFELDT, 2006).  

A preocupação centra-se no espaço da educação formal quando o 

professor realiza (com o aval de seu departamento) cursos de pós-graduação com 

ênfase na pesquisa, ficando seu desempenho como professor medido por sua 

produção científica (FERNANDES, 2001). Acrescentam Guimarães e Caruso (1996) 

que existe uma hierarquização dentro da universidade, onde a atividade de pesquisa 

seria mais valorizada em relação às demais. Ao tomar por base este critério, pode 

ocorrer a desvalorização dos docentes com menor titulação.  

Neste sentido, Lüdke (2009, p. 98), afirma que, 

 

Instalada a ordem hierárquica na academia universitária: no primeiro 
escalão, se situam os professores cujas atividades predominantes 
são de cunho científico e de pesquisa; no segundo, estão os que 
desempenham tanto atividades de pesquisa, como atividades de 
ensino; no terceiro, finalmente, estão confinados aqueles professores 
cujas atividades se concentram no ensino e na formação de 
professores. As prioridades são concentradas nas funções de 
pesquisa e elaboração do conhecimento científico. Tudo o que não 
se enquadra dentro dessas atividades passa, em geral, para um 
quadro inferior. 
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Evidencia-se um contexto onde os docentes universitários acabam 

sendo influenciados pelo seu cotidiano universitário a se preocuparem em produzir 

mais atividades relacionadas à pesquisa. À medida que priorizam essas atividades, 

deixam de se concentrarem nas atividades de ensino. 

Santos (2004, p. 1153), em consonância, assevera: 

 

A preocupação crescente dos docentes universitários em realizar o 
maior número de pesquisas e de publicações, mesmo que estas não 
satisfaçam seus interesses e estejam aquém de seu potencial 
intelectual em termos de qualidade, mas que sejam capazes de 
garantir a quantidade, o que resultará, muitas vezes, em um melhor 
conceito sobre seu trabalho. 

 

Vasconcellos e Oliveira (2011) apontam, por sua vez, que uma pós-

graduação que privilegie apenas uma vertente dos saberes necessários para a 

docência, que são os conhecimentos específicos de um campo de saber, não pode 

ser suficiente para a formação do docente de ensino superior, cuja tarefa é complexa 

e abrangente. Apenas a titulação formal não garante um desempenho docente de 

qualidade, já que a formação pedagógica “[...] não é entendida como atividade 

meramente técnica, mas como processo também complexo, que deve ser 

compreendido a partir da concepção de práxis educativa.” (VEIGA et al., 2008). 

No exercício da docência, são exigidas do professor algumas 

qualificações e, especificamente no ensino superior, observamos a valorização das 

qualificações acadêmicas, pesquisas e titulações, em detrimento das qualificações 

pedagógicas e interpessoais (VASCONCELOS; AMORIM, 2008, p. 2). 

Cunha (2009) afirma que a carreira dos professores da educação 

superior, na grande maioria dos casos, está alicerçada em dispositivos ligados à 

produção científica decorrente da pesquisa e pouco faz menção aos saberes 

necessários ao ensino. Nesse sentido, o processo de formação como um todo diz 

respeito ao entendimento das questões pedagógicas e da realidade institucional, das 

particularidades pessoais e das trajetórias individuais de professores e alunos 

(VEIGA et al., 2008). 

A universidade é identificada como um espaço de formação docente, 

inclusive pelas prerrogativas legais que tem. Mas o fato de ser o espaço da 

formação não significa que, necessariamente, constitua-se em um lugar onde ela 
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aconteça (CUNHA, 2009). Nesse sentido, segundo Pachane (2005, p. 14), as IES 

acabam 

 

[...] por reproduzir uma situação em que atividades de ensino e 
pesquisa são realizadas de modo dissociado, ou mesmo equivocado, 
e por perpetuar a noção de que para ser professor basta conhecer a 
fundo determinado conteúdo e, no caso específico do ensino 
superior, ser um bom pesquisador. 

 

Segundo Bolzan e Powaczuk (2009, p. 4), não são todas as IES que 

se preocupam com a formação didático-pedagógica de seus professores e com 

condição efetiva para a docência, mesmo quando valorizam os saberes do mundo 

do trabalho como um capital individual dos professores. Elas não articulam reflexões 

sobre eles e é pouco explorado um campo com tantas potencialidades. Ante esta 

problemática, é imprescindível compreender o processo de construção pedagógica e 

epistemológica como contínuo e interdependente, não sendo possível refletir sobre 

um elemento sem considerar o outro.  

 

Refletir sobre as formas de intervenção pedagógica/prática de ensino 
pode contribuir para a formação docente, à medida que esse 
processo possibilita responder a determinadas condições, ou seja, 
quando essa reflexão colabora para desenvolver nos docentes as 
capacidades, o que vêem, o que acreditam e o que fazem, 

compreendendo a experiência como princípio e não como momento 
de culminância de sua aprendizagem (BOLZAN, 2008, p. 3). 

 

No contexto de ampla discussão acerca da formação do professor 

universitário e as condições pelas quais esses profissionais ingressam na vida 

acadêmica, são desenvolvidas reflexões sob os diferentes enfoques e paradigmas 

que se referem aos conhecimentos pedagógicos e epistemológicos que mobilizam a 

docência. Estas têm provocado, segundo as autoras Vasconcelos e Amorim (2008), 

uma tensão explícita no interior das universidades, que cada vez mais têm recebido 

professores sem experiência prévia na função de docente nesse nível de ensino. 

Neste sentido Neuenfeldt (2006) pondera:  

 
Um dos problemas é que muitos professores universitários nunca 
tiveram práticas docentes em instituições além da universidade, sua 
trajetória profissional está alicerçada apenas nos modelos de 
professores que tiveram e suas experiências são constituídas apenas 
enquanto alunos. Assim, suas falas se restringem à teoria, o que 
torna a formação de seus alunos bastante precária.  
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Para contextualizar essas afirmações, pautamo-nos nas autoras 

Maciel, Isaia e Bolzan (2009), que apresentam suas ideias e concepções sobre a 

formação docente. Elas entendem que há uma crise na formação docente, pautada 

na insatisfação e críticas à formação universitária. Acrescentam que há um 

despreparo tácito no início da carreira, porém se acredita que este irá sendo 

superado ao longo da trajetória docente, desde que seja possível contar com 

condições subjetivas e objetivas que favoreçam o desenvolvimento profissional no e 

para o exercício da docência. 

Tais condições subjetivas e objetivas seriam o ambiente em que se 

exerce a docência, que consiste em uma configuração resultante do impacto das 

condições externas de trabalho sobre o mundo interior dos docentes, agindo como 

força gerativa ou restritiva no processo de transformação em direção ao bem-estar e 

autorrealização profissional (MACIEL; ISAIA; BOLZAN, 2009). 

As autoras Maciel, Isaia e Bolzan (2009) valorizam o: 

 

Exercício auto-reflexivo da docência que fortalece a implicação do 
profissional na tarefa educativa e na aprendizagem de como conduzir 
o processo pedagógico de ensinar uma profissão a alguém, no 
processo de desenvolvimento do profissional, podem permitir ou 
restringir a [re] significação das experiências ao longo da vida e da 
carreira e, consequentemente, da trajetória formativa. 

 

Na realidade, o que se observa, e, inclusive, apontado por Behrens 

(1998), é uma falta de valorização da docência competente na carreira universitária. 

O que se valoriza são a titulação, a pesquisa e a produção científica. 

(VASCONCELLOS, 2005). É importante considerar que mudanças na formação 

docente têm como limite os próprios interesses e valores que orientam os docentes 

e que presidem a cultura das escolas. (SANTOS, 2004, p. 1151). Não há, em geral, 

uma preocupação com a qualidade do ensino que o docente oferece à comunidade 

estudantil.  

Logo, reconhecemos que, para saber ensinar, não bastam a 

experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes 

pedagógicos e didáticos (VASCONCELLOS, 2009, p. 6). É preciso ter a 

preocupação com a aprendizagem dos formadores de formadores, uma vez que sua 

responsabilidade é estabelecer e implementar ações e procedimentos que permitam 

aos futuros professores aprenderem a profissão.  
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CAPÍTULO 3 

O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O Curso de Especialização em Docência na Educação Superior foi 

constituído em quatro de setembro de 1976 de acordo com a Resolução No 353/76, 

com o nome de Curso de Metodologia do Ensino Superior. Segundo Valente (2012, 

p. 237), foi o primeiro Curso em nível de Especialização criado por iniciativa da 

Universidade Estadual de Londrina, e, desde então, vem sendo ofertado 

ininterruptamente, sempre com um número expressivo de candidatos ao processo 

seletivo. Oportuno trazer neste contexto um trecho da Resolução No 353/76, o qual 

explicita nos primeiros parágrafos a necessidade da constituição de um Curso desta 

abrangência para a comunidade Docente da área de Educação. 

 

Considerando que os decentes da área de Educação, em exercício 
na Universidade Estadual de Londrina, outras Instituições de Ensino 
Superior de Londrina e da região, constituem uma significativa 
população; Considerando que esses docentes necessitam 
aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades metodológico-
científicas e didático-pedagógicas para responder à expansão 
quantitativa e elevação qualitativa do ensino de 3o grau; 
Considerando que atuam numa área de aplicação das demais 
ciências, e no aspecto pedagógico têm necessidade de crescer no 
domínio das teorias que lhe configurem uma estrutura própria, 
conduzindo-a em maior domínio científico; Considerando que o curso 
de Especialização em Metodologia do Ensino Superior poderá 
assumir caráter permanente, vindo a constituir um pré-requisito 
institucionalizado para a futura implantação do Programa de Pós-
Graduação em sentido estrito na Universidade Estadual de Londrina, 
na área de Educação (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA, 1976, p. 1). 

 

O Curso teve seu Projeto elaborado, em 1976, sob a coordenação 

da Profa Maria Luzel de Oliveira Cauduro, e contou com a assessoria da Profa Vera 

Lúcia Lemos Basto Echenique e com a colaboração dos professores José Aloyseo 

Bzuneck, Claudio Antonio Simon, Erval de Mello, João Wanat, Marlene Margot 

Simon, e Olinéia de Melo. (VALENTE, 2012, p. 237). Atendia pela nomenclatura de 

Curso de Metodologia do Ensino Superior, e tinha “[...] duração total de 900 

(novecentas) horas de atividades programadas, em que se destinavam 300 

(trezentas) horas para aulas e 600 (seiscentas) horas para estudos orientados, com 
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a duração média prevista para 4 (quatro) trimestres.” (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 1976, p. 1). 

Ainda de acordo com a Resolução No 353/76 o início do 

funcionamento do curso deu-se no segundo semestre de 1976, com a oferta de 60 

vagas, e certificando os discentes nos níveis de Aperfeiçoamento e Especialização. 

Para o certificada de Aperfeiçoamento era necessário o aluno cumprir 540 horas de 

Tarefas Programadas e para obter o título de Especialista o alunos deveria cumprir 

mais 360 horas. 

Como objetivo geral, segundo Valente (2012, p. 238), o Projeto do 

Curso propunha-se a elevar os atuais padrões de desempenho dos profissionais da 

educação por meio de procedimentos de conteúdos didáticos, científico, e 

profissional visando: 

 

Aperfeiçoar e especializar professores para o magistério universitário 
a fim atender a expansão quantitativa e a elevação qualitativa do 
ensino de 3o grau; preparar profissionais de alto nível em função da 
demanda do mercado de trabalho local e regional no setor 
educacional; desenvolver e/ou participar de trabalhos científicos com 
a finalidade de atender as necessidades educacionais de caráter 
local, regional e nacional; oferecer treinamento por meio de 
atividades de pesquisa e produção de textos, promovendo uma 
articulação progressiva entre os níveis de graduação e pós-
graduação; promover experiências diversificadas de aprendizagem, 
treinamento e formação mediante um processo intensivo de trabalho 
que utilize métodos pedagógicos e didáticos com potencial de 
inovação técnica e social; proporcionar dentro da Universidade 
condições adequadas para que se realize a livre investigação 
científica para a criação de uma tecnologia brasileira indispensável 
para desejada promoção de homem brasileiro; aprimoramento do 
profissional graduado influindo diretamente na aceleração do 
processo de desenvolvimento sócio-econômico do país (VALENTE, 
2012, p. 238). 

 

O Projeto de 1976 para o Curso tinha como objetivos específicos, de 

acordo com Valente (2012): 

 

Capacitar o professor basicamente para o desempenho eficaz da 
função docente, dinamizando o processo ensino-aprendizagem; 
conduzir a uma atuação científica, utilizando e/ou produzindo 
trabalhos científicos que compatibilizem as necessidades locais e 
regionais, a demanda social e as experiências peculiares a fim de 
que a estratégia empregada venha a ter ressonância no próprio 
grupo e apresente condições de expansão e divulgação em clima 
psicológico positivo e produtivo, visando especialmente atender as 
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necessidades técnico-pedagógicas dos docentes da UEL, no sentido 
de uma especialização e treinamento em Metodologia do Ensino 
Superior; promover o intercâmbio com outras instituições 
educacionais, visando o aprimoramento e a troca constante de 
informações e tecnologia; provocar mudanças significativas no 
contexto universitário, por meio de atuação de especialistas egressos 
do curso, pelo emprego de Sistemas de Avaliação Educacional, 
visando aumentar a qualidade e rentabilidade do ensino (VALENTE, 
2012, p. 239). 

 

Seu desenvolvimento obedecia a um cronograma modular 

sequencial: Módulo A – Disciplinas de caráter Metodológico-Científico; Módulo B – 

Disciplinas de caráter Didático-Pedagógico; e Módulo C – Disciplinas de Conteúdo 

Específico (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Módulos A, B, e C no ano de 1976 

Módulo A: Disciplinas de 

caráter Metodológico-
Científico 

Módulo B: Disciplinas de 

caráter Didático-Pedagógico 

Módulo C: Disciplinas de 

Conteúdo Específico 

Princípios do Método 
científico 

Teorias do Ensino e da 
Aprendizagem 

Estrutura e Problemas da 
Educação no Brasil e na 
América Latina 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa 

Comunicação em Situação 
de Ensino 

Dinâmica Inter-pessoal na 
situação de Ensino de Áreas 
Específicas 

Estatística Aplicada Planejamento Educacional Laboratório de Ensino 

 Organização Curricular  
Fonte: Adaptado de Valente (2012). 

 

Com a Resolução No 353/76 altera-se a nomenclatura e as ementas 

de duas disciplinas, Teorias do Ensino e da Aprendizagem que passa a ser 

denominada Psicologia do Ensino e da Aprendizagem e, Planejamento Educacional 

passando a ser denominada Planejamento do Ensino, e introduz também a 

disciplina Estudo de Problemas Brasileiros. 

Para a seleção dos alunos a Resolução No 353/76 previa como 

critérios: Tempo de serviço (prioritariamente no exercício profissional em nível 

universitário); Área de formação; Interesse da instituição de origem do candidato, no 

caso de profissionais pertencentes a outras universidades ou instituições 

educacionais; Indicação por parte dos órgãos responsáveis pelo preparo e/ou 

execução de projetos específicos de desenvolvimento do sistema educativo e da 

formulação dos planos e políticas governamentais, a nível regional; Proficiência em 
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uma língua estrangeira – Inglês ou Francês (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 1976, p. 3). 

Em 1976 o Curso contava com o corpo docente formado pelos 

professores: João Wanat, José Aloyseo Bzuneck, José de Carvalho Sombra, 

Casemiro Framil Sobrinho, Geir Rodrigues da Silva, Ivan Santo Barbosa, Marlene 

Margot Simon, Maria Luzel de Oliveira Cauduro, Tereza Galli Andrade e Vera Lúcia 

Lemos Basto Echenique (VALENTE, 2012, p. 240). 

Em fevereiro de 1978, a Resolução No 438/78 (FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1978) altera a redação da Resolução 

No 353/76 que criou o Curso de Metodologia do Ensino Superior para atender às 

determinações da Resolução 14/77 do Conselho Federal de Educação, e a partir da 

experiência adquirida durante o funcionamento do Curso na Universidade, é alterado 

o número de vagas ofertadas. Antes eram de 60 vagas diminuindo para 30 o número 

de vagas para cada turma, e houve a diminuição da carga horária também, antes 

eram de 900 horas passando a ser de duração total de 360 horas com duração 

média de dois períodos. A partir desta Resolução passa a ser exigida do aluno a 

Monografia de Conclusão de Curso ao invés do Estágio para a aprovação.  

O curso continuou a possibilitar a certificação dos alunos nos níveis 

de Aperfeiçoamento com o cumprimento de 180 horas de atividades 

correspondentes ao primeiro período do Curso, e Especialização ao aluno que 

cumprir 360 horas de atividades correspondentes aos dois períodos do Curso 

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1978, p. 2). 

Importante mencionar que a referida Resolução não apresenta mais 

a sua organização curricular em módulos, mas em disciplinas com a estrutura 

curricular alterada (Quadro 2). Do currículo de 1976 apenas permaneceram as 

disciplinas de Psicologia do Ensino e da Aprendizagem e Estudos de Problemas 

Brasileiros, e não se menciona no currículo de 1978 a oferta do Laboratório de 

Ensino. 
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Quadro 2 - Disciplinas integrantes do currículo de 1978 
Primeiro Período Segundo Período 

Iniciação à Ciência e à Pesquisa 
Estrutura e Problemas da Educação 
Brasileira 

Métodos Qualitativos e Quantitativos Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 

Metodologia do Ensino Superior I Metodologia do Ensino Superior II 

 Estudo de Problemas Brasileiros 

 Monografia 
Fonte: Adaptado de Valente (2012). 

 

Em 1978 o Curso contava com o corpo docente formado pelos 

professores: Elza Moraes Pontes Barbante, Georfrávia Montoza Alvarenga Lobo, 

Ludmila Klozack, Maria Helena Silva de Oliveira Carvalho, Neusi Aparecida Navas 

Berbel, Alexandre do Espírito Santo, e Nestor Eduardo Tesón (VALENTE, 2012, p. 

241). 

Em agosto de 1981 houve outra reestruturação, com a Resolução No 

628/81, do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior, 

manifestando-se da seguinte forma: “Considerando a experiência adquirida nos 

cinco anos de funcionamento do Curso; considerando a necessidade de constante 

atualização, para o cumprimento de suas finalidades; considerando uma melhor 

distribuição nas disciplinas.” (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 1981, p. 1). 

Esclarece Valente (2012, p. 241) que, segundo a Profa Dra Vani Ruiz 

Viessi faltavam aos programas voltados para a formação de docentes do terceiro 

grau maior simetria e organização do Curso. Essa reestruturação do currículo 

ampliou o Curso de 360 horas para 405 horas de atividades, suprimiu algumas 

disciplinas e introduziu outras, e o Laboratório de Ensino voltou a constar no 

currículo. Permaneceram as disciplinas do currículo de 1978: Psicologia do Ensino e 

da Aprendizagem, Metodologia do Ensino I, Metodologia do Ensino II, Estudo de 

Problemas Brasileiros, e Iniciação à Ciência e à Pesquisa. Passaram a ser ofertadas 

novas disciplinas como: Metodologia do Ensino em Grupo, Administração da 

Educação Brasileira (em substituição à disciplina Estrutura e Problemas da 

Educação Brasileira), e Métodos de Mensuração Educacional (em substituição à 

disciplina de Métodos Quantitativos e Qualitativos) (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Disciplinas integrantes do currículo de 1981 
Primeiro Período Segundo Período 

Metodologia do Ensino em Grupo Administração da Educação Brasileira 

Psicologia do Ensino e da Aprendizagem Metodologia do Ensino II 

Metodologia do Ensino I Métodos de Mensuração Educacional 

Estudo de Problemas Brasileiros Iniciação à Ciência e à Pesquisa 

 Laboratório de Ensino 

 Monografia 
Fonte: Adaptado de Valente (2012). 

 

Em julho de 1984 é alterada novamente a organização curricular do 

Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior com a Resolução No 

859/84 que se manifesta da seguinte forma: 

 

Considerando a importância de um conhecimento mais aprofundado 
sobre a História da Educação Brasileira; considerando a não 
obrigatoriedade legal da inclusão da disciplina Estudo de Problemas 
Brasileiros nos cursos de pós-graduação “lato-sensu”. A disciplina de 
Estudos de Problemas Brasileiros será substituída pela disciplina 

Evolução da Educação Brasileira (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, 1984, p. 1). 

 

Em março de 1986 com a Resolução No 1009/86 são alteradas as 

ementas das disciplinas Metodologia do Ensino I e Metodologia do Ensino II do 

Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior, por considerar a 

necessidade de atualizar o enfoque dado às disciplinas (FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1986). 

Esclarece Valente (2012, p. 241) que, o Curso reestruturou suas 

ementas: 

 

[...] adequando-se à nova postura da Didática derivada das amplas 
discussões na área, a partir, principalmente, dos Seminários 
denominados „A Didática em Questão‟, que ampliaram seu campo de 
ação, passando este a abarcar além do plano técnico também os 
planos humano e político.  

 

No mesmo período é criada a Resolução No 1010/86 que altera a 

organização curricular do curso (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 1986). 

Em junho de 1989 foi sancionada a Resolução 1340/89 que cria os 

Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação e as correspondentes Comissões de 
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Cursos, pela expansão dos Cursos de Pós-Graduação na Universidade Estadual de 

Londrina e, pelos Cursos terem características próprias e específicas.  

O Curso permaneceu sem alterações entre o período de 1986 a 

1993, e em novembro do mesmo ano é sancionada a Resolução No 2458/93 que 

reestrutura novamente o Curso que mantem a duração de carga horária de 405 

horas de atividades totais e o número de 30 vagas para cada turma. Porém altera a 

denominação do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior que 

passa a Curso de Especialização em Qualidade e Excelência da Ação Docente. 

Valente (2012, p. 243) relata que: 

 

[...] a designação original limitava o direcionamento do conteúdo e o 
universo das pesquisas ao 3o grau. A denominação proposta reflete 
um objetivo voltado para a integração dos três graus de ensino. 
Integração esta que poderá ser favorecida e enriquecida por meio da 
realização de pesquisas que venham a fundamentar novas formas de 
ação em todos os níveis da escolaridade. 

 

A nova reestruturação com a Resolução No 2458/93 houve a 

inclusão de novas disciplinas como: Filosofia da Educação, Fundamentos de 

Pesquisa Educacional e Seminários de Pesquisa Educacional. Valente (2012, p. 

243) afirma que a estrutura curricular proposta “evidencia a preocupação com a 

organização lógica dos conteúdos. Atente-se para o fato de que a área metodológica 

amparar-se-á em conhecimentos que a fundamentam: filosofia, história e psicologia”. 

Segundo a nova Resolução No 2458/93 a estrutura curricular se configura da 

seguinte forma: Filosofia da Educação, Evolução da Educação Brasileira, Psicologia 

do Ensino e da Aprendizagem, Fundamentos de Pesquisa Educacional, Metodologia 

da Ação Docente I, Metodologia da Ação Docente II, Laboratório de Elaboração e 

Utilização de Recursos Audiovisuais, Laboratório de Ensino, Laboratório de 

Atividade Orientada, Laboratório de Orientação e Normalização Bibliográfica, 

Laboratório de Dinâmica de Grupo, Métodos de ensino em Grupo, Seminários de 

Pesquisa Educacional, e Monografia. Importante citar que, obrigatoriamente o aluno 

necessitava cursar no mínimo um Laboratório para obter a certificação. Como 

justificativas para disciplinas ofertadas. A resolução indica ainda que: 
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[...] A filosofia, por sua vez, deverá centra-se em dois objetivos 
principais, quais sejam, o de fundamentar tanto a metodologia de 
ensino possibilitando uma visão crítica de homem, da sociedade e da 
relação entre ambos, quanto a Metodologia de Pesquisa, abordando 
as várias possibilidades de construção do conhecimento: 
materialismo dialético, fenomenologia e o positivismo. Os 
Fundamentos de Pesquisa Educacional estão alocados no início do 
curso para que o aluno, ao findar o primeiro semestre esteja com o 
projeto de pesquisa elaborado e possa desenvolvê-lo na disciplina 
que será ofertada no segundo semestre, Seminários de Pesquisa 
Educacional (VALENTE, 2012, p. 244). 

 

Depreende-se, do exposto, que se buscou a melhoria do ensino 

ofertado de acordo com as necessidades que estavam sendo explicitadas durante 

todos esses anos no decorrer do Curso, e que, com o aumento do leque de opções 

houve a possibilidade de enriquecimento curricular para os alunos. 

Em dezembro de 1994 foi sancionada uma nova Resolução No 

2740/94, que altera sua nomenclatura, passando a ser denominado Curso de 

Especialização em Metodologia da Ação Docente, observamos que, até os dias 

atuais o Curso ainda é conhecido como CEMAD (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 1994). A Resolução de 1994 faz uma nova reestruturação a fim de 

atender uma decisão do Conselho Estadual de Educação a respeito da nova 

conceituação para créditos na Pós-Graduação. Modifica também novamente a grade 

curricular do curso, que se apresenta da seguinte forma: Laboratório de Orientação e 

Normalização Bibliográfica, Metodologia do Ensino: pressupostos e aplicações, 

Organização e Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem, Pesquisa em 

Educação, Filosofia da Educação, Evolução da Educação Brasileira, Psicologia do 

Ensino e da Aprendizagem, Seminários de Pesquisa Educacional, Laboratório de 

Elaboração e Utilização de Recursos Audiovisuais, Laboratório de Ensino, 

Laboratório de Atividades Orientadas, Laboratório de Comunicação Interpessoal, e 

Monografia. 

No final de 2005, o curso passou por nova alteração, estendendo a 

sua duração para dezoito meses, visto que o período de duração anterior, 

correspondente a doze meses, era insuficiente para a conclusão das disciplinas e do 

trabalho monográfico. Também a disciplina Seminários de Pesquisa Educacional 

teve sua duração reduzida de quarenta e cinco horas para trinta horas e foi 

introduzida a Disciplina Tópicos Especiais com duração de quinze horas. Ocorreu 
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ainda uma alteração curricular em junho de 2007, que modificou a ementa da 

disciplina Psicologia do Ensino e da Aprendizagem. 

Em setembro de 2011 é sancionada a Deliberação No 24/2011 que 

reestrutura o Curso e passa a ser denominado Curso de Pós-Graduação Lato sensu 

em Docência na Educação Superior (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 

2011). Passando a ter duração total de 375 horas totais de atividades sendo 

desenvolvidas em três períodos letivos. Seu currículo passa a ser composto pelas 

seguintes disciplinas: Currículo e Organização do trabalho Docente, Educação 

Superior: aspectos históricos e políticos, Laboratório de Ensino, Laboratório de 

Elaboração e Utilização de Recursos de Multimídia, Laboratório de Orientação e 

Normalização Bibliográfica, Pesquisa em Educação, Metodologias de Ensino, 

Processos de Aprendizagem: abordagens teóricas, Avaliação da Aprendizagem, 

Educação Inclusiva, Epistemologia e Educação, Tópicos Especiais, Trabalho de 

Conclusão de Curso de Pós-Graduação. O curso permaneceu com as disciplinas 

para o currículo de 2013. 

Segundo Valente (2012, p. 245), o Curso obteve um alto grau de 

satisfação dos alunos nas avaliações realizadas, o que não impediu algumas 

alterações como supressão de Laboratórios, denominação de disciplinas, alterações 

de ementas e do tempo de duração do Curso, ampliado para um ano e meio, 

alterações essas expressas pelas Resoluções No 3110/96 (altera a resolução do 

curso), 43/98 (reestrutura a organização curricular), 66/2002 (reestrutura o curso), 

0171/2008 (altera o regulamento do curso de especialização), 24/2011 (reestrutura o 

curso, e muda nomenclatura passando a denominar-se Curso de Pós-Graduação 

Lato sensu em Docência na Educação Superior), 078/2012 (altera o número de 

vagas ofertadas para o curso), evidenciando toda atenção que a coordenadoria do 

Curso tem prestado durante todos esses anos de funcionamento. 

O Curso contou com a Coordenação e Vice-coordenação, no 

período de 1997 a 2014, das seguintes professoras: 

 Gestão 1997 – 1998: Lucinea Aparecida de Rezende Marques e 

Silza Maria Pazello Valente. 

 Gestão 1999 – 2000: Lucinea Aparecida Rezende Marques e 

Darcy Kurozawa Nampo. 

 Gestão 2001 – 2002: Darcy Kurozawa Nampo e Cláudia Chueire 

de Oliveira. 
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 Gestão 2003 – 2004: Lucinea Aparecida Rezende Marques e 

Darcy Kurozawa Nampo. 

 Gestão 2005 – 2006: Lucinea Aparecida Rezende Marques e 

Martha Aparecida Santana Marcondes. 

 Gestão 2007 – 2008: Martha Aparecida Santana Marcondes e 

Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira. 

 Gestão 2009 – 2011: Lucinea Aparecida Rezende e Adriana 

Regina de Jesus. 

 Gestão 2009 – 2010: Adriana Regina de Jesus e Edilaine Vagula.  

 Gestão 2011 – 2012: Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira e 

Edilaine Vagula. (VALENTE, 2012, p. 244). 

 Gestão 2013 – 2014: Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira e 

Dirce Aparecida Foletto de Moraes. 

 

Em 2013 o Curso contava com o corpo docente formado pelos 

professores: Adriana Regina de Jesus Santos; Ana Esmeralda Carelli; Célia Regina 

Vitalino; Darcísio Natal Muraro; Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira; Dirce 

Aparecida Foletto de Moraes; Douglas Chanan; Eliana Eik de Oliveira; Maura Maria 

Morita Vasconcellos; Paulo Sérgio Negri; Sandra Franco; Soraia Kfouri Chafic. 

Sendo nove dos professores com a titulação de doutorado e três dos professores 

com a titulação de mestrado. 

Ao estudarmos a historia do Curso de Especialização em Docência 

na Educação Superior, originalmente Curso de Metodologia do Ensino Superior 

(Resolução No 353/76), tudo indica que em todos esses anos de existência sua 

coordenação e seu corpo docente procuraram desenvolver um trabalho sério, 

competente e de comprometimento com as necessidades de seus alunos. 
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CAPÍTULO 4 

O CURSO NA PERSPECTIVA DOS DISCENTES CONSULTADOS 

 

Como já descrevemos em Procedimentos Metodológicos, o 

questionário (Apêndice B), foi distribuído a 30 discentes do Curso de Especialização 

em Docência na Educação Superior da Universidade Estadual de Londrina. Foram 

obtidas 17 (dezessete) respostas. Dos discentes que responderam ao instrumento, 

35% identificaram-se como docentes (Gráfico 1). O restante (65%) identificou-se 

como profissional de outras áreas de atuação, por exemplo: Secretaria; Enfermeiro; 

Advogado; Vendedor; Esteticista, entre outros. A maioria, 90% é do sexo feminino e, 

a faixa etária média é de 30 anos. 

 

Gráfico 1 - Área de atuação profissional dos discentes consultados 

do Curso de Especialização em Docência na Educação 
Superior 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os discentes que se identificaram como tendo a profissão docente, 

possuem graduação em: Pedagogia 50%; outras licenciaturas 33,33%; e na área da 

Saúde 16,66%. A média é de um ano e meio de experiência de trabalho na área, 

sendo 71,43% professores da rede Pública de ensino e 28,57% professores da rede 

Privada de ensino, com 50% atuantes em nível fundamental/médio, 33,33% atuantes 

em nível superior, e 16,66% atuantes em nível de educação infantil. 

Com base nas respostas obtidas, a formação dos participantes é 

expressa da seguinte forma, graduação em: Pedagogia 35,32 %, Enfermagem 
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11,76%, Secretariado Executivo 11,76%, Direito 11,76%, Psicologia 5,88%, Ciências 

Sociais 5,88%, Estética 5,88%, Música 5,88%, e Biologia 5,88%. 

Aos alunos, perguntamos sobre suas razões e intenções no ingresso 

a carreira acadêmica de nível superior, e o por que da escolha dessa profissão. Nas 

respostas obtidas, destacou-se em primeiro lugar, com 81,25% de indicações de 

terem o interesse de trabalhar como docentes em nível superior, como exemplo 

segue algumas expressões dos discentes: 

 

Por Conta da preocupação e do interesse pela formação de 
professores, bem como, pelo interesse em pesquisas educacionais. 
(Participante 5). 
 
Por ter uma experiência em um curso profissionalizante com adultos, 
e pretendo conhecer melhor este campo de atuação e vontade de 
contribuir através de pesquisas da melhor maneira possível. 
(Participante 10). 
 
Por admirar a profissão quero aprender mais, gostaria de estar 
sempre me atualizando com pesquisas, e como docente de nível 
superior isso se tornaria rotina de trabalho. (Participante 7). 
 
Tenho muita vontade de trabalhar como docente de nível superior 
pelo interesse na pesquisa e a docência. (Participante 15). 
 
Pelo interesse de formação para poder atuar em minha área 
profissional como docente. (Participante 12). 

 

 

Os depoimentos acima expressam a vontade e o objetivo dos alunos 

do Curso de Especialização em Docência na Educação Superior de se tornarem 

Docentes de nível Superior de Ensino. Interessante notar como sobressai a 

declaração de que a pesquisa é a grande motivadora do ingresso na carreira de 

docente universitário. O professor pesquisador ao realizar a pesquisa, procura 

identificar problemas e propor alternativas e soluções revelando uma formação 

docente voltada para o: 

 

[...] desenvolvimento de uma atitude investigativa por parte do 
professor, detectando problemas, procurando, na literatura, na troca 
de experiência com os colegas e na utilização de diferentes recursos, 
soluções para encontrar formas de responder aos desafios da prática 
docente (FARIAS; SOARES, 2005, p. 12). 
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É esta compreensão que parece estar associada à noção de 

pesquisa dos entrevistados, especialmente quando se referem à expectativa de 

melhora e crescimento profissional. Esse fato pode estar associado à constatação, já 

muitas vezes apontada na literatura e na revisão de literatura deste trabalho, de que 

“[...] muitos docentes consideram a pesquisa como a atividade mais nobre, sendo a 

docência propriamente dita considerada por muitos docentes como uma atividade 

secundária ou menos importante.” (VASCONCELLOS, 2005, p. 140). 

A segunda questão que os discentes responderam perguntava se 

era necessária uma formação específica para ser docente no ensino superior. De 

acordo com a perspectiva dos alunos, 88,24% acham necessária uma formação 

especifica para atuar como docente de nível superior, conforme gráfico a seguir 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico2 - Perspectivas dos discentes consultados do Curso 
de Esp. em Docência na Ed. Superior sobre a 
necessidade de uma formação específica para 
atuar como docente no ensino superior 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para demonstrar a necessidade de uma formação específica para 

ser docente no ensino superior trazemos algumas respostas dos discentes 

consultados: 

 

É necessária uma formação de qualidade que proporcione o 
conhecimento didático pedagógico, que nem sempre um mestrado 
ou um doutorado te proporciona, pois você cada vez mais vai se 
especializando em determinado eixo de trabalho e deixando muitas 
vezes de lado esse domínio pedagógico, pois temos ‘grandes’ 
professores doutorados sem nenhuma didática atuando. (Participante 
8). 
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É necessária uma formação que tenha em sua ementa o 
conhecimento dos recursos didáticos e avaliativos para que os 
objetivos que o professor planejou sejam alcançados com êxito pelos 
seus alunos. (Participante4). 
Penso que o primeiro passo seja a especialização no CEMAD para 
profissionais que não tiveram contato com as disciplinas 
pedagógicas. Pois o CEMAD é um curso que traz muitas 
contribuições positivas nesse sentido para a formação do docente 
em nível superior. (Participante 17). 
 
É necessário sim, pois nem toda graduação ensina as metodologias 
e disciplinas pedagógicas necessárias para dar aula em qualquer 
nível. (Participante 7) 
 
O que fará de você um docente capacitado para atuar no ensino 
superior, será uma formação com qualidade, especialização, 
mestrado, e doutorado. (Participante 12). 
 
Cursos voltados para a metodologia do ensino superior, um curso de 
pedagogia, mestrado e doutorado. Porém algumas instituições, por 
exemplo, particulares não exigem tanta formação. (Participante 16). 

 

Fica evidente na perspectiva dos alunos a necessidade de uma 

formação específica para o docente poder atuar no nível superior de ensino, 

revelando a importância da formação didático-pedagógica. As respostas dos alunos 

consultados vão ao encontro ao discurso de Silva e Borba (2013, p. 5), quando 

indicam que: 

 

As necessidades na formação do professor universitário ficam claras 
nos levantamentos que são realizados com estudantes ao longo dos 
cursos. Nestes é comum verificar que a maioria das críticas em 
relação aos professores refere-se à didática. Por essa razão é que 
muitos professores e postulantes a docência em cursos universitários 
vem realizando cursos de Didática do Ensino Superior, que são 
oferecidos em nível de pós-graduação, com uma frequência cada vez 
maior, por instituições de Ensino Superior. 

 

Dos participantes que não consideram importante o professor de 

ensino superior ter uma formação específica (11,76%), tem-se o seguinte 

posicionamento do Participante 3, “desde que o professor tenha conhecimento 

aprofundado sobre o conteúdo da disciplina é possível ministrar aulas.” Tal 

afirmação expressa a falta de conhecimento sobre a prática docente de nível 

superior, desconsiderando aspectos relevantes para uma boa atuação docente. 

Durante a elaboração deste trabalho tivemos a preocupação de analisar também a 

formação didático-pedagógica recebida durante o processo de formação do 
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professor universitário e de ressaltar a importância da reflexão docente de sua 

realidade e a consciência de suas responsabilidades buscando a melhor forma de 

desempenhar seu trabalho com o auxilio do seu conhecimento didático pedagógico. 

Silva e Borba (2013, p. 26), a este respeito, trazem a seguinte afirmação: 

 

Durante muito tempo prevaleceu no âmbito do Ensino Superior a 
crença de que para se tornar um professor de nível superior, 
necessária seria apenas conhecer o conteúdo correspondente à 
disciplina a ser trabalhada, entretanto, nos dias atuais essa 
afirmação torna-se defasada uma vez que há a necessidade de 
domínio do conteúdo a ser ministrado, mas, para que se tenha um 
resultado positivo, o professor precisa ter a didática para transmitir o 
conhecimento, e desta forma, surge então, nos dias atuais a 
necessidade das universidades observarem em pontos cruciais para 
que se contrate um profissional com os dois requisitos, que, 
complementam um ao outro para se ter um professor adequado. 

 

A terceira parte do questionário perguntava aos discentes sobre o 

motivo da busca pelo Curso de Especialização em Docência na Educação Superior, 

e quais as expectativas que traziam antes de ingressar no Curso, e se estas foram 

ou estavam sendo alcançadas. Para os participantes consultados que se declararam 

docentes de profissão a busca pelo Curso se deu em virtude de várias razoes:  

 

Busca de aprimoramentos de táticas e troca de conhecimentos sobre 
a docência do ensino superior e seus desdobramentos. (Participante 
5). 
 
Para poder desempenhar meu trabalho da melhor maneira possível e 
pela busca de outras formas de entender a docência além da 
aprendida. (Participante 14). 
 
Porque desejo ingressar na carreira docente de nível superior e este 
curso é uma ótima preparação, além de ser relevante para avaliação 
curricular para o ingresso no mestrado. (Participante 7). 

 

Para os participantes consultados que se declararam profissionais 

de outras áreas de atuação, a busca pelo Curso se deu pelos seguintes motivos: 

 

Busquei o curso para ter alguma noção da docência que minha 
formação no curso de bacharelado não me proporcionou. 
(Participante 4). 
 
Porque a grade curricular do curso me ajudaria muito na docência da 
educação superior. (Participante 9). 
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Para complementar minha formação que é na área de educação, e 
para que eu possa conhecer mais sobre o magistério de nível 
superior. (Participante 2). 
Para melhor qualificação e preparação para exercício docente. 
(Participante 3). 
 
Já tenho especialização na minha área de formação, porém como 
quero atuar como docente preciso de uma formação sólida para o 
exercício da profissão. Também com o Curso terei maiores chances 
de ingressar no mestrado. (Participante 6). 

 

Essas afirmações são relevantes, uma vez que os participantes 

relatam seus interesses pela busca do Curso para aplicar os conhecimentos 

proporcionados que antes não possuíam na sua prática cotidiana e trilhar um 

caminho como professores/pesquisadores, já que muitos relatam ter expectativas 

futuras de ingressarem no mestrado.  

Sobre suas expectativas, os participantes foram questionados sobre 

quais perspectivas tinham antes de ingressar no Curso e, se as expectativas foram 

alcançadas ou estão sendo alcançadas (Gráfico 3). Entre os alunos consultados 

64,70% relataram que suas expectativas foram e estão sendo alcançadas durante a 

realização do Curso. 

 

Tinha como perspectiva conhecer e aprender mais sobre a realidade 
docente de nível superior. Minhas expectativas foram alcançadas, 
gostei muito do Curso e aprendi muito tanto para o exercício da 
docência como para minha vida pessoal também. (Participante 1). 
 
Antes de ingressar no Curso eu tinha a expectativa de que ele iria me 
ajudar a ter uma base de como trabalhar em sala de aula através da 
didática para ser um bom professor. Minhas expectativas foram 
alcançadas e estão sendo. (Participante 2). 
 
Minhas perspectivas eram de aperfeiçoamento profissional, e estão 
sendo alcançadas através das disciplinas que o Curso oferece. 
(Participante 15). 
 
Tinha como perspectiva do Curso reconhecer as necessidades e 
habilidades necessárias para o exercício da profissão. Para mim, foi 
alcançada. (Participante 12). 

 

Alguns dos participantes consultados, 35,30%, relataram que suas 

expectativas não foram alcançadas durante a realização do Curso (Gráfico 3). Trago 

alguns dos depoimentos dos alunos que relatam não terem alcançado suas 

expectativas 
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Esperava me preparar para a pesquisa e o preparo para a docência, 
como trabalhar em sala. Houve os estágios, mas considero ainda 
insuficiente. (Participante 16). 
 
Confesso que entrei com grandes expectativas, me decepcionei 
pelas disciplinas serem tão breves, e por isso tudo fica muito pouco 
refletido. Porém, já ao final também percebo que aprendi muito, 
mesmo que deste modo. (Participante 14). 
 
Quando ingressei no Curso havia em mim a perspectiva de conhecer 
o trabalho docente de nível universitário. Porém, ainda estou meio 
alheio ao que de fato se passa no interior da universidade e as 
atribuições do docente universitário. (Participante 5). 
 
Tinha como perspectiva conhecer mais sobre a realidade da 
profissão, de como era o trabalho dentro da universidade como 
docente. Infelizmente minhas expectativas não foram alcançadas, 
acredito que uma mudança na matriz curricular seja necessária. Pois 
as disciplinas não são condizentes com a realidade observada na 
Educação Superior. (Participante 13). 
 
Entrei com o intuito de ser professor da educação superior, porem 
minhas expectativas não foram alcançadas, pois esperava mais 
ênfase na área didática, currículo e avaliação. (Participante 3). 

 

Gráfico 3 - Perspectivas dos discentes consultados do Curso 
de Esp. em Docência na Ed. Superior sobre 
expectativas alcançadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Podemos observar, de acordo com os relatos dos alunos e o gráfico 

3, que a maioria dos alunos consultados conseguiu alcançar suas expectativas de 

acordo com suas perspectivas iniciais e consideram o conhecimento construído com 

os professores do Curso valido para a profissão docente de nível superior. Contudo 

os alunos que afirmam não terem suas expectativas alcançadas, na maioria dos 

relatos podemos observar a predominância sobre o pedido de mudança na matriz 
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curricular dando maior ênfase em determinada disciplina. Ênfase essa que varia de 

acordo com seus interesses individuais não chegando a um denominador comum 

dos relatos. 

A quarta parte do questionário perguntava aos discentes sobre os 

benefícios encontrados durante a realização do Curso, quais aspectos formativos 

foram relevantes para sua formação e, se o Curso trabalhava efetivamente aspectos 

de formação pedagógica para a docência no ensino superior. De acordo com os 

alunos consultados, são muitos os benefícios no processo de aprendizagem que 

foram relevantes para eles, como: ações; disciplinas; eventos; etc. Segundo os 

participantes 

 

A disciplina Processos de Aprendizagem me marcou muito. Foi muito 
positivo para minha formação entender como se dá o processo de 
formação e como o individuo constrói seu conhecimento. 
(Participante 12). 
 
Gostei muito das aulas de Laboratório, elas causaram impactos 
positivos para minha formação. As aulas de laboratório proporciona a 
oportunidade de colocar em prática sua atuação como docente e 
analisá-la junto com o professor. Além das outras disciplinas que 
também colaboraram para meu aprendizado. (Participante 4) 
 
Algumas disciplinas me incentivaram no decorrer do curso como 
Currículo e Org. do Processo de Ensino, Processos e 
Aprendizagens, Metodologias de Ensino, e as aulas de Laboratório. 
(Participante 9). 
 
O que mais marcou na minha formação no CEMAD foi a organização 
do evento Jornada de Didática, e a variedade de disciplinas que o 
curso oferece. (Participante 5). 
 
O que foi mais positivo na minha formação foram as atividades 
desenvolvidas durante o evento II Jornada de Didática, os seminários 
do projeto e as discussões no grupo, pois pude aprender muito com 
os colegas e professores. (Participante 14). 
 
O exemplo de comprometimento, ética, e respeito dos professores 
para com seus alunos que se tornaram exemplos para minha vida 
profissional e pessoal, isso foi positivo para minha formação. 
(Participante 13). 

 

Esses são alguns dos relatos que exemplificam aspectos formativos 

encontrados no Curso pelos alunos e que causaram impactos positivos na sua 

formação. Perguntamos também a eles se o Curso trabalhava efetivamente 

aspectos de formação pedagógica para o exercício da docência no ensino superior. 
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Como resposta (Gráfico 4) 76,47% dos alunos dizem que não, o Curso não trabalha 

efetivamente aspectos de formação pedagógica, o restante 23,53% dos alunos 

dizem que o curso trabalha sim com os aspectos de formação pedagógica para a 

docência no ensino superior. 

 

Gráfico 4 - Perspectivas dos discentes consultados do Curso 
de Esp. em Docência na Ed. Superior sobre o 
efetivo trabalho com aspectos de formação 
pedagógica para a docência no ensino superior 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na perspectiva da maioria dos alunos o Curso não trabalha com 

aspectos de formação pedagógica para a docência no ensino superior. Oportuno 

trazer neste contexto alguns relatos dos alunos consultados 

 

O curso foca muito nas aulas práticas e no incentivo à pesquisa 
deixando de lado a formação didática do profissional de ensino 
superior. (Participante 7). 
 
Não basta ter na grade curricular disciplinas que trabalham com a 
formação didático-pedagógica, é necessário o trabalho efetivo dos 
professores em sala. (Participante 9). 
 
Muito pouco, temos poucos professores que trabalham com esse 
tema comparado às outras disciplinas que dão prioridade para a 
pesquisa e a prática, dando ênfase maior na formação científica de 
produção acadêmica. (Participante 10). 
 
Apenas fui motivado para a produção escrita. (Participante 16). 
 
Não trabalha, imagine como os alunos que não tiveram essa 
formação na graduação inicial como os alunos que cursaram 
Licenciaturas como, por exemplo, Pedagogia que oferece várias 
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disciplinas que trabalham com a didática e que dão base para o 
trabalho em sala do professor. Não é o bastante o que o Curso 
oferece para apreendermos aspectos pedagógicos. (Participante 14). 

 

É preciso ressaltar que nosso entendimento relativo à aspectos de 

formação pedagógica é diferente do que muitos discentes consultados entendem 

como tal. Neste momento nos apoiamos em Vasconcellos (2005, p. 26), quando a 

autora nos alerta sobre a necessidade dos conhecimentos pedagógicos para análise 

da pratica docente, necessitamos da mediação de teóricos para entendermos 

realmente qual a metodologia utilizada da melhor maneira de acordo com a 

realidade enfrentada; qual procedimento avaliativo recorrer para ajudar no processo 

de formação dos alunos; como planejar aulas de forma sistemática para alcançar 

melhores resultados na aprendizagem dos alunos; etc. Portanto o conceito que a 

autora nos apresenta se apoia no conceito que se tem de pedagógico 

 

[...] Enquanto a educação é uma prática, uma atividade social, uma 
ação, a pedagogia constitui um saber, um discurso mental. A 
pedagogia é uma reflexão, uma teorização, um conhecimento ou 
uma tomada de consciência. Na história ocidental, as reflexões 
pedagógicas foram desenvolvidas com ênfase em três enfoques: no 
tecnológico, no científico e no filosófico. As reflexões tecnológicas 
sobre o educacional, que podemos chamar de pedagogia 
educacional, resultou nas didáticas, nas técnicas de aprendizagem, 
nas taxionomias, na organização escolar e na orientação escolar e 
profissional. O aspecto científico da pedagogia está ligado às 
diversas ciências positivas que explicam cientificamente os 
processos educacionais, a partir de sua perspectiva própria. A 
pedagogia científica constitui-se de parcelas das ciências empíricas 
(Biologia, História, Psicologia, Sociologia, Economia) que justificam o 
educativo a partir de seu estatuto epistemológico. No terceiro 
enfoque está um conjunto de reflexões que podemos denominar de 
pedagogia filosófica ou filosofia da educação. Nesse discurso, a 
pedagogia realiza reflexões morais, jurídicas, políticas, linguísticas, 
estéticas, filosóficas, antropológicas, utópicas na esperança de saber 
decidir sobre temas educacionais (FULLAT apud VASCONCELLOS, 
2005, p. 41). 

 

A formação pedagógica, segundo Vasconcellos (2005, p. 41) deve 

ser compreendida não como um treinamento técnico, mas em sua forma ampla e 

abrangente e especialmente considerada como uma reflexão sobre a prática 

educacional, como um conhecimento imprescindível no processo de formação 

docente. 
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Abordamos na última parte do questionário, os desafios e 

possibilidades do Curso, na qual os alunos consultados em seus depoimentos nos 

relatam sobre possíveis mudanças a partir de algumas sugestões: 

 

Gostaria que o Curso aumentasse o contato com eventos que 
ocorrem em outras instituições que estão relacionados com a nossa 
área de estudos. (Participante 15). 
 
Minha sugestão seria, ter maior carga horária para as disciplinas de 
Laboratório de Ensino e Processo de Aprendizagem: abordagens 
teóricas. Poderiam também mudar o foco da disciplina de Laboratório 
de Elaboração e Utilização de Recursos de Multimídia, pois esta 
muito focada na plataforma Moodle, esta disciplina poderia focar 
mais em como trabalhar com o PowerPoint e o Prezi, pois acredito 
que são os recursos mais utilizados na prática de muitos docentes 
em sala hoje. (Participante 7). 
 
Poderíamos ter uma disciplina que trabalhasse com a conduta e 
comportamento em sala de aula, e com a utilização adequada da 
voz, sabendo de sua importância como principal ferramenta para a 
comunicação educador/educando. (Participante 5). 
 
Aulas mais dinâmicas e participativas como as aulas da disciplina 
Epistemologia e Educação. (Participante 8). 
 
Que as disciplinas de Laboratório de Orientação e Normalização 
Bibliográfica e Pesquisa em Educação fossem no início do curso, 
isso ajudaria na elaboração de trabalhos para eventos, como foi o 
caso da Jornada de Didática, e para a elaboração da monografia”. 
(Participante 4). 
 
Gostaria que o curso aumentasse a carga horária para a disciplina de 
Laboratório de Ensino. (Participante 11). 
 
Que a disciplina Laboratório de Elaboração e Utilização de Recursos 
de Multimídia fosse optativa, porque muitos já possuem 
conhecimentos de informática hoje. (Participante 17). 

 

Elaboramos a partir dos depoimentos dos alunos consultados um 

gráfico (Gráfico 5) que expressa o quantitativo de sugestões para o aprimoramento 

da formação do docente universitário oferecida no Curso. 
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Gráfico 5 - Perspectivas dos discentes consultados do Curso de Esp. em 

Docência na Ed. Superior sobre sugestões para o aprimoramento 
da formação do docente universitário oferecida no Curso 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que as sugestões são muitas, porém todas com o 

mesmo objetivo, o de contribuir para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem no Curso de Especialização em Docência na Educação Superior para 

a formação dos professores de nível universitário. Logo a reflexão sobre a prática 

docente no Curso poderá contribuir para o redirecionamento do fazer pedagógico 

em busca do aperfeiçoamento da ação docente para atender as expectativas e os 

interesses de seus alunos. 

Como desafios e possibilidades, destacamos o efetivo trabalho 

didático pedagógico no Curso de Especialização em Docência na Educação 

Superior, e sua importância para a formação do professor universitário. Voltamos a 

afirmar que se faz necessária a formação pedagógica apoiada na reflexão dos 

sujeitos sobre sua prática docente. Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), muitos 

docentes são despreparados, revelando seu desconhecimento sobre os processos 

de ensino e aprendizagem.  

Mesmo que esses profissionais detenham um conhecimento 

aprofundado sobre o conteúdo a ser ministrado em sua disciplina, os saberes e 

competências pedagógicas se fazem necessários para que a aprendizagem ocorra 

da melhor maneira possível para seu aluno e na capacitação própria e especifica do 
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discente. Os autores referenciados ao longo deste trabalho não nos dão uma receita 

de como ser um bom professor, eles apenas nos indicam caminhos que apontam 

para diversas instancias, sendo elas: o pessoal; o profissional; e o institucional. 

Instancias que se entrelaçam quando nos voltamos para a formação e atuação 

docente. 

Isaia (2006) considera que os professores devem investir na 

dimensão pedagógica da docência, não deixando de considerar seus conhecimentos 

específicos, mas entendendo que a docência necessita de um saber pedagógico 

que contribuirá para uma ação efetivamente educativa junto aos seus alunos. 

Consideramos que não é tarefa fácil formar professores para o nível 

superior com qualidade, buscando suprir lacunas e insuficiências na formação 

pedagógica, faz-se necessário aprofundar conhecimentos científicos pedagógicos 

que prepare os docentes para enfrentar a realidade nas instituições de ensino 

superior, implicando suas perspectivas de formação e o [re]pensar pedagógico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pretendeu analisar a visão dos discentes quanto ao 

ensino e às práticas pedagógicas vivenciadas no Curso de Especialização em 

Docência na Educação Superior da Universidade Estadual de Londrina. A formação 

docente e a qualidade do ensino são temáticas recorrentes, de constantes estudos 

que demonstram a preocupação diante dos problemas levantados com a formação 

didática pedagógica do professor universitário, ficando evidente nos depoimentos 

dos alunos do Curso. 

No entanto, os autores analisados neste trabalho apresentam 

resultados que demonstram que a atuação docente de qualidade vai além da 

titulação acadêmica, perpassando pelo domínio de conteúdos didático-pedagógicos 

inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, a docência no ensino 

superior exige uma formação que articule os saberes específicos da área de 

conhecimento e os conhecimentos pedagógicos. 

O trabalho se legitimou pela oportunidade de conhecer um pouco 

dos aspectos da realidade institucional através dos alunos que participaram desse 

estudo, coletando informações que contribuirão com subsídios para a produção de 

conhecimentos na área de formação de professores e para prática profissional dos 

docentes formadores de professores que atuam na formação para o ensino superior; 

pela ideia de que estudos desta natureza possam vir a inspirar e estimular a 

construção de novos espaços para a reflexão sobre a formação pedagógica na 

docência universitária, chamando a atenção para a qualidade do ensino praticado no 

interior das instituições. 

Com o estudo realizado foi possível verificar as contribuições do 

Curso de Especialização em Docência na Educação Superior para a formação de 

seus discentes por meio de seus relatos. Foi possível constatar que na percepção 

dos alunos foram muitos os benefícios adquiridos, tais como: ações que puderam 

desenvolver ao longo do ano letivo; disciplinas cursadas que promoveram seu 

desenvolvimento acadêmico; eventos que puderam participar durante a realização 

do Curso, a busca pela melhora na atuação em sala como docente, também o 

crescimento intelectual através da inserção à pesquisa e crescimento profissional 

com a titulação, além da importância que os professores tiveram para eles na 

formação de novas atitudes, tanto em nível pessoal quanto profissional, frente ao 
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trabalho como docente. Estas indicações respondem ao nosso problema de 

pesquisa: Quais as contribuições do curso de Especialização em Docência na 

Educação Superior para a formação pedagógica para atuação em nível superior de 

ensino na perspectiva de seus discentes? 

Consideramos que os objetivos deste trabalho foram atingidos, pois 

ao aprofundamos conhecimentos sobre docência no ensino superior e sua 

respectiva formação pedagógica, destacamos sua importância no dia-a-dia do 

docente universitário como conhecimento mediador entre seus conhecimentos 

teóricos-científicos e a sua prática em sala; caracterizamos o Curso de 

Especialização em Docência no Ensino Superior da Universidade Estadual de 

Londrina apresentando seu trajeto percorrido e evolução dentro da Universidade, 

elencando várias melhorias que os coordenadores e vice-coordenadores sempre 

procuraram para oferecer um Curso de excelência para seus discentes; 

identificamos aspectos da perspectiva dos discentes do Curso sobre a formação 

pedagógica recebida através de seus relatos de experiências que vivenciaram 

durante o transcorrer do ano letivo do Curso; e através dos diálogos dos discentes 

apontamos os desafios e as possibilidades para o Curso e o ensino de nível 

superior, reforçando a necessidade de aprofundar conhecimentos científicos 

pedagógicos que prepare os docentes para enfrentar a realidade nas instituições de 

ensino superior, necessários para que o processo ensino/aprendizagem se faça da 

melhor maneira possível para seu aluno e na capacitação própria e especifica do 

discente. 

Ao olhamos, de um modo geral, para o trabalho desenvolvido, 

acreditamos que os objetivos foram alcançados na medida do possível e das 

condições concretas de realização. Contudo compreendemos que esta pesquisa 

pode ser explorada e ter continuidade, uma vez que a formação pedagógica para o 

docente universitário é um campo amplo e permite novas apropriações e 

desdobramentos. 

No decorrer do nosso estudo encontramos dificuldades no que se 

refere à coleta de dados junto aos estudantes, pois nem todos estavam presentes 

para responder ao questionário. Dos trinta alunos matriculados no Curso apenas 

dezessete responderam ao instrumento, pois era véspera de feriado e muitos não 

haviam comparecido a aula neste dia. 
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Os depoimentos obtidos com os questionários e a análise da 

literatura pertinente nos trouxeram a compreensão de quão relevante é o tema da 

formação pedagógica. Sua função no processo formativo dos docentes é 

necessária, considerando que, independente da área de atuação, o professor deve 

possuir conhecimentos pedagógicos para atuar de maneira efetiva em seu trabalho 

docente. O curso investigado é voltado para a formação do docente do ensino 

superior, mas, dependendo da concepção que se tenha de pedagógico, esta 

especificidade pode não ser percebida tão claramente pelos alunos. O grande 

desafio, então, seria deixar esta proposta mais explícita e destacada em todas as 

ações propostas em seu desenvolvimento. 

Defendemos a ideia de que é preciso haver engajamento de todos 

os envolvidos com este nível de ensino, considerando as complexidades existentes 

com o objetivo de alcançar mudanças no que se refere à formação pedagógica do 

professor universitário. A ação do professor não pode estar embasada em um fazer 

de senso comum, ficando evidente a importância do permanente empenho nos 

estudos e na pesquisa dos profissionais da educação superior para responder a 

constante necessidade de uma sólida formação e preparação face às exigências 

colocadas pela realidade encontrada no âmbito do trabalho do profissional 

universitário. 

Ainda faz-se necessário destacar o aprendizado que esta pesquisa 

nos proporcionou, contribuindo para nossa formação, tanto como estudante de 

graduação como para nossa futura atuação como docente e pesquisador. Entretanto 

reconhecemos que possam existir limitações, que foram resultantes de decisões 

tomadas no decorrer da efetivação do trabalho ou até mesmo por limites em nossa 

formação. Porém, pesquisar novas informações e novos conhecimentos nos permitiu 

caminhar pelo campo da pesquisa e atingir um aprendizado imprescindível para 

nossa formação, além de nos propiciar momentos de reflexão do que é ser 

professor, sobretudo no ensino superior. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Este questionário faz parte da minha coleta de dados para a realização do meu TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso), no curso de Pedagogia da UEL, que desenvolvo 

sob orientação da Professora Doutora Maura Maria Morita Vasconcellos. 

O título de meu trabalho é Docência na Universidade: as contribuições do curso 

Docência na Educação Superior para a formação do docente na perspectiva de seus 

discentes. O objetivo é analisar a perspectiva de discentes do Curso de 

Especialização em Docência na Educação Superior sobre a formação pedagógica 

recebida para atuar no ensino superior. Para tanto, agradeço sua colaboração, que é 

muito importante. 

Comprometo-me a manter total anonimato em relação aos seus dados, e, lhe 

asseguro o direito de, a qualquer momento, retirar seu consentimento para uso das 

informações coletadas. 

 

Em         /        / 2013 

 

Andressa Sanches Dellarosa Batista 

 

 

Concordo em colaborar com a Pesquisa, nos termos acima. 

 

 

Nome: __________________________________ 

Assinatura:__________________________________ 
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APÊNDICE B 

Questionário para os Alunos do Curso de Especialização em Docência na 

Educação Superior 

 

Caro (a) aluno (a) 

 

Este questionário faz parte da minha coleta de dados para a 

realização do meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), no curso de Pedagogia 

da UEL, que desenvolvo sob orientação da Professora Doutora Maura M. Morita 

Vasconcellos, cujo título é Docência na Universidade: as contribuições do Curso de 

Especialização em Docência na Educação Superior para a formação pedagógica do 

docente na perspectiva de seus discentes. O objetivo é analisar a perspectiva de 

discentes do Curso de Especialização em Docência na Educação Superior sobre a 

formação pedagógica recebida para atuar no ensino superior. Este instrumento, 

portanto, é parte da coleta de dados desta pesquisa, sendo sua participação, de 

extrema importância uma vez que permitirá a percepção de uma parcela de 

realidade sobre formação docente em que estamos envolvidos e contribuirá com 

subsídios para a área da Pedagogia Universitária. Não é necessária a sua 

identificação. Agradeço antecipadamente sua colaboração. 

 

Comprometo-me a manter total anonimato em relação aos seus 

dados assim como lhe asseguro o direito de, a qualquer momento, retirar seu 

consentimento para uso das informações coletadas. 

 

Em         /        / 2013 

_____________________________ 

Andressa Sanches Dellarosa Batista 

 

1. Questões sobre a caracterização dos indivíduos: 
 

Sexo: Masculino (     )  Feminino (      )                Idade: _______ 
Formação:_____________________ 
Graduação:_______________ ano_______ especialização__________ ano______ 
Outro curso _______________ ano_______ 
 
Atuação profissional:___________________________________________ 
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Docente:(       ) Sim           Não (       ) 
 
Em caso positivo responda as questões a seguir: 
 
Em que nível de ensino atua? 
(     ) Fundamental/Médio - tempo__________ (   ) Superior- tempo _________ 
É professor em mais de uma instituição? Em instituição pública e/ou privada? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Qual a disciplina ministrada? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Questões sobre docência no ensino superior: 

Se não for professor de ensino superior, tem a intenção de sê-lo? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Para ser docente no ensino superior é necessária uma formação específica?  
Sim (    )   Não (     ) 
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Questões sobre a busca do curso: 
Se for professor, porque buscou este curso?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Se não for, que motivos o fizeram buscar este curso e não um curso na sua área 
específica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quais perspectivas você tinha antes de ingressar no curso? Suas expectativas foram 
ou estão sendo alcançadas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4. Questões sobre os benefícios encontrados no curso: 

Quais aspectos formativos (ações, disciplinas, eventos, divulgações) encontrados no 

curso você pode destacar como muito relevantes e/ou causaram impactos positivos 

em sua formação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

O curso trabalha efetivamente aspectos de formação pedagógica para a docência no 

ensino superior? 

(       ) Sim      (       ) Não 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Questões sobre possíveis sugestões para o curso: 

 

Você teria sugestões para o aprimoramento da formação do docente universitário 

oferecida no curso de Especialização em Docência na Educação Superior? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


