
 No atual contexto da educação superior, é possível 
identificar uma série de importantes desafios aos 
modelos institucionais que buscam cumprir seu 
papel no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 
extensão, sobretudo para o que estamos chamando de 
“universidade de verdade”. Nota-se, por meio de uma 
análise conjuntural, que tanto as universidades quanto 
as demais instituições de educação superior buscam 
meios para consolidar os objetivos previstos em seus 
projetos institucionais e, por meio deles, desenvolver 
mecanismos para compreender o voraz contexto que 
envolve esse segmento educacional. Isso ocorre por 
uma série de influências, das quais três podem ser 
destacadas. 

 A primeira delas está no cenário econômico e social 
contemporâneo, que traz incertezas e a necessidade 
de promover maior competitividade à gestão devido 
à supressão da demanda reprimida pela educação 
superior. A segunda, e não menos importante, e em 
decorrência da primeira (competitividade), é a regulação 
que desde 2004 – com o surgimento do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – interfere 
na autonomia da instituição, independentemente de 
seu modelo, promovendo uma intervenção estatal 
que direciona a atividade da educação superior em 
uma perspectiva de indução da qualidade, evitando 
que se instalem atividades que visem apenas ao 
lucro e, consequentemente, deixem à margem uma 
formação que seja capaz de transformar. A terceira, e 
talvez a mais curiosa, está na alteração do perfil dos 
estudantes e dos docentes, notadamente causada pela 
forte influência da tecnologia, pela democratização 
da informação que pode gerar conhecimento e 
pelo aumento da escolaridade da população. É, 
principalmente, sobre as duas últimas influências 
que está a contribuição do processo de Formação 
Continuada de Docentes: regulação que não se limita 
a números, mas à contribuição para a transformação 
social e promoção de sujeitos protagonistas de sua 
formação. 
 
 A Formação Continuada de Docentes, no contexto 
da educação superior brasileira, possui distintas 
denominações, podendo constituir-se em um profícuo 
instrumento de construção da qualidade social que 
as instituições de educação superior, sobretudo as 
universidades, podem utilizar para fortalecer seus 
objetivos. Por meio desse mecanismo, é possível 
estabelecer os desafios a serem superados nos mais 
variados espaços de ensino-aprendizagem, cumprir os 
objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional, 
entre outros documentos norteadores da Educação 
Superior, e promover as competências necessárias aos 

docentes para que construam/promovam atividades 
de ensino, pesquisa e extensão aderentes à identidade 
institucional, o que talvez seja, queremos crer, um 
adequado requisito básico ao sistema de avaliação 
vigente. Isso faz da Formação Continuada mais que 
uma política institucional, transformando-a em mais 
um dispositivo que pode promover a interlocução entre 
a gestão institucional, a regulação (gestão estatal) e os 
docentes (gestão do ensino-aprendizagem), e que tem 
o objetivo de promover diferenciais para a formação 
do estudante, constituindo-o em sujeito autor na 
construção de seu conhecimento. Esse estudante, em 
tese, acaba por ser a razão da existência do diferencial 
que a Universidade como um todo sempre busca.
 
 Como ilustração das possibilidades de diferencial 
com qualidade social, a formação continuada 
também permite que os desafios relacionados 
à influência voraz da tecnologia da informação 
sejam compreendidos, resultando na reflexão e no 
diálogo sobre a importância do uso de métodos 
transformadores de ensino para estruturar um processo 
de aprendizagem autônomo, em que o estudante se 
torna protagonista do processo. Ressalta-se, ainda, 
que permite aprofundar o entendimento quanto aos 
novos e desafiadores instrumentos tecnológicos que, de 
maneira convergente, podem ampliar o debate sobre a 
construção dos ambientes de aprendizagem. 
 
 À UNESC, o ano de 2016 traz importantes desafios. 
Mas ela está amparada nos pressupostos até aqui 
discutidos, visto que a Universidade entende a 
importância da Formação Continuada de Docentes 
para além de uma política institucional. Neste primeiro 
semestre, com diversas atividades que trabalham 
o ensino, a pesquisa e a extensão, o Programa de 
Formação Continuada da Universidade promove uma 
importante interlocução com temáticas que envolvem 
a dinâmica docente na Instituição. Entre elas estão o 
aprofundamento dos debates sobre o ENADE e sobre 
o Conceito Preliminar de Curso; discussões sobre 
as metodologias de ensino e o desenvolvimento da 
autonomia do estudante, sobretudo do ponto de vista 
cognitivo; a inteligência emocional e social docente 
e os impactos na qualidade do ensino superior; 
metodologias de aprendizagem inovadoras; docência 
e tutoria na educação a distância; questões de gênero 
na educação superior; a docência em contextos digitais 
com o uso do ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle; currículo nos cursos de graduação e outros 
temas que enriquecem a atividade do professor na 
Universidade e permitem que a UNESC consolide sua 
posição de vanguarda neste dinâmico contexto da 
educação superior brasileira.
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