
 O mundo vem sofrendo transformações em 
razão das necessidades e inovações em suas diversas 
esferas: econômica, social, ambiental, política e, na 
esfera da educação, não é diferente. Esse novo universo 
exige que as instituições de ensino preparem para 
uma sociedade em constante mudança profissionais 
que possam atender a tais demandas. Somado a isso, 
atualmente, também na educação superior, temos 
um perfil de estudantes – gerações Y e Z –, que são 
e pensam de forma distinta dos alunos de décadas 
passadas. Exigindo, portanto, das universidades uma 
mudança no seu processo de ensino e aprendizagem, 
tanto com relação à formação dos seus docentes quanto 
às tecnologias educacionais, como também aos espaços 
físicos de aula. 

 A Unesc, atenta a essa metamorfose 
educacional e alerta acerca do processo de 
aprendizagem de seus acadêmicos, investe 
constantemente em formação continuada para seus 
docentes, em atualização de recursos tecnológicos e em 
espaços físicos diferenciados de aprendizagem. 

 A Universidade, por meio da Prograd (Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação) promove, de forma 
continuada, formação aos professores com temáticas 
que envolvem desde a perspectiva do planejamento 
do semestre, até questões pedagógicas, dentre elas o 
relacionamento docente-acadêmico; reflexão sobre a 
prática docente; estratégias de ensino que promovam 
de fato o aprendizado; o uso de novas tecnologias 
educacionais e temas emergentes eleitos pelos próprios 
docentes a fim de prepará-los para o desafio que é ser 
professor nesse novo cenário da educação. Além disso, 
a Unesc firmou acordo de Cooperação Universitária 
com a Liceu Coração de Jesus e com o Unisal (Centro 
Universitário Salesiano de São Paulo), no STHEM Brasil 
(do inglês, significa: Ciência, Tecnologia, Humanidades, 
Engenharia e Matemática), um projeto para os anos 
de 2014 a 2016, coordenado com o apoio do Laspau 
(Programa Acadêmico e Profissional para as Américas), 

afiliado à Universidade de Harvard, para a formação de 
professores em metodologias ativas de aprendizagem, 
os quais serão multiplicadores em nossa Instituição. 

 Com o propósito de ofertar aos docentes 
e discentes uma infraestrutura física e tecnologia 
que atendam a essa nova ERA, a Instituição investe, 
constantemente, em atualização dos recursos 
tecnológicos, desenvolvendo e adquirindo ferramentas 
como lousa digital interativa, software e objetos de 
aprendizagem educacionais. Também em espaços 
físicos: um exemplo recente é o Laboratório de 
Metodologias Inovadoras (LMI), o qual será inaugurado 
hoje, às 18h, no bloco XXI-B, sala 4. Trata-se de uma sala 
de aula com lousa digital, data-show, diversos quadros 
distribuídos em todas as paredes, acesso Wi-Fi, mesas 
coloridas, tudo pensado para promover a integração 
entre acadêmicos e professores. É um espaço que 
motiva a realização de atividades em grupo, o debate, 
o questionamento, o diálogo e a pesquisa como 
estratégias de ensino e aprendizagem. 

 Para finalizar, talvez as instituições de ensino 
precisem focalizar esforços para motivar seus docentes 
e discentes por meio de aulas: cuja ênfase esteja na 
aprendizagem; em que o protagonista do processo 
seja o estudante; em que haja o uso adequado das 
tecnologias educacionais, não se limitando ao quadro 
e giz; nas quais o espaço físico promova a integração e 
aquisição do conhecimento. 

 É urgente que nós, professores, entendamos 
que os jovens que estão nas instituições de ensino 
superior são diferentes na forma de agir e pensar e que 
se desejamos adentrar o mundo deles e termos sucesso 
no processo de aprendizagem, formarmos ótimos 
profissionais e melhores seres humanos, necessitamos 
também realizar uma reflexão diária sobre nossa prática 
pedagógica e desenvolvermos o currículo de forma 
coletiva e integrada. 
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