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GEPE

Criar espaços e ações que 

possibilitem aos docentes 

refletirem sobre suas 

experiências de ensino, 

compreenderem mais compreenderem mais 

elaboradamente a relação 

pedagógica que se estabelece 

no processo ensino e 

aprendizagem, possibilitando 

reavaliação e reelaboração da 

ação formativa.



Ações do GEPE em 2011

Discussões nos Centros de Estudo sobre perfil do estudantes
e  problemas relacionados ao ensino de graduação enfrentados
pelos docentes e  propostas de melhorias com açoes efetivas

Temas discutidos:

a) Quais as características dos estudantes que recebemos?
b) Como nossos docentes vêem o ensino de graduação e b) Como nossos docentes vêem o ensino de graduação e 
como organizam sua prática?
c) Quais as condições de ensino em nossos cursos de 
graduação?
d) Quem participa da tarefa de ensinar?
e) Quais valores orientam o ensino?
f) Como se organiza a avaliação das ações de estudantes e 
professores



� Palestra da Profa Dra Lea Anastasiou –

Desafios da docência no Ensino Superior 
dia 03 de novembro de 2011

Disponível na página: 
http://www.uel.br/prograd/gepe/materiais/desafios_docencia_universitaria.pdfhttp://www.uel.br/prograd/gepe/materiais/desafios_docencia_universitaria.pdf



Preocupações e Sugestões das Reuniões

GEPE CENTRO



Preocupações e sugestões levantadas

Preocupações Sugestões

Atividade de pesquisa em 
detrimento de atividades de 
ensino

Valorização do ensino de 
graduação

Prática Docente em sala de
aula

Formação permanente (grupos 
de trabalho, grupo de estudo)aula de trabalho, grupo de estudo)

Características dos alunos 
ingressantes

Construção coletiva

Metodologias de ensino Grupos de estudos

Sobreposição de atividades 
administrativas em relação às
pedagógicas

Valorização da função 
pedagógica do Colegiado



Proposta de trabalho  2012

� 01 encontro semestral nos Centros de Estudos

� 01 Encontro Semestral Geral da Universidade

� Realização de grupos de estudos/oficinas com diferentes 
temáticas ao longo do ano, paralelos aos Grupos dos 
Centros



Primeiro encontro geral


