
 

 Problematização inicial: 

Quais os significados do ensinar à ensinagem? 

Formação para e sobre o quê? 

 

 Organização do conhecimento: 

Saberes docentes; currículo; projeto pedagógico. 

 

 Aplicação do conhecimento: 

Do ensinar à ensinagem: quem são os alunos 

universitários? Que condições de ensino são mais 

favoráveis à aprendizagem? 

 

Planejamento 



PIMENTA, Selma 

Garrido  

Do ensinar à 

ensinagem. 

 
 

ZABALZA, Miguel 

A.  

Formação do 

docente 

universitário. 
 



Do ensinar à ensinagem? 

 
Além do quê e do como, pela ensinagem 

deve-se possibilitar o pensar, situação em que 

cada estudante possa reelaborar as relações 

dos conteúdos, [...] com ações e níveis de 

responsabilidade próprias e específicas, 

explicitadas com clareza nas estratégias 

selecionadas (ANASTASIOU e ALVES, 2012, p. 

20). 



Quais os saberes acionados pelo 

professor na atividade de ensino? 



SHULMAN GAUTHIER TARDIF PIMENTA 

Conhecimento do 

conteúdo 
Saber disciplinar 

Saberes da formação 

profissional 

Saber da docência- 

a experiência 

Conhecimento 

pedagógico geral 
Saber curricular Saberes pedagógicos 

Saber da docência- 

o conhecimento 

Conhecimento do 

currículo 

Saber das 

Ciências da 

Educação 

Saberes disciplinares 

Saber da docência- 

saberes 

pedagógicos 

Conhecimento 

pedagógico do 

conteúdo 

Saber da tradição 

pedagógica 
Saberes curriculares 

Conhecimento dos 

alunos e suas 

características 

Saber experiencial 

Saberes 

experienciais 

 

Conhecimento dos 

contextos educacionais 

Saber da ação 

pedagógica 

Conhecimento dos fins 

educacionais 
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Alguns autores e suas tipologias... 



intelectuais 

• Resolver problemas 

• Transposição didática  

• Seleção e organização das  fontes de informação 

  

atitudinais 

• Comunicação com os alunos e colegas 

• Capacidade de incentivo 

• Capacidade de diagnóstico   

estratégicas 

• Planejamento  

• Estratégias metodológicas 

• Desenvolvimento de competências formativas 

Exigências da atividade de ensino: 



O que significa  “orientação para a 

aprendizagem” da docência 

universitária? 



Paradigma da aprendizagem 

 

Paradigma do ensino 



 

 

 Transformar o aprender (o sentido e as estratégias), 

sobretudo, o “aprender continuamente”[...]; 

 

 

 Refletir sobre a disciplina não a partir dela mesma; 

 

 

 Conhecimentos sobre como os alunos aprendem; 



Como organizar as atividades de 
ensino? 



Planejamento 
institucional 

Planejamento 
curricular 

Plano da 
disciplina 

ou  

Plano de 
ensino 

Plano de 
unidade 

Plano de aula 

Níveis do planejamento  

educacional: 



A Lei 9394/96, no inciso II do Art. 53,  ao 
referir-se a autonomia universitária, expressa 
que cabe às Universidades:  

 

“fixar os currículos dos seus cursos e 
programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes”.  

 

 

 



MEC/ 

SESu 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais 

Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) 

Plano de ensino/ plano de aula 

Aula 

PPP 

PDI 

Regimentos 

PNE 

PNPG 

(CAPES) 

DCG 

(97/98) 

1)perfil 

desejado do 

formando  

2)competências 

e habilidades 

desejadas  

3) conteúdos 

obrigatórios  

4) duração dos 

cursos  

 



A palavra Currículo deriva do latim (curriculum) e originalmente 

significava “pista ou circuito atlético”. Mas também podia significar 

“ordem como sequência” e “ordem como estrutura”.  
 

 

O currículo é uma produção cultural através do qual 

se constituem identidades e subjetividades. 

“O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, 

dirige-se a determinados professores e alunos, serve-se de 

determinados meios, cristaliza, enfim, num contexto, que é o que 

acaba por lhe dar o significado real” (SACRISTÁN, 2000, p. 21). 
 

 



Projeto de educação 

O texto escolar 

• Organizador 

• Unificador e 
normalizador 

• Regulador 

• Grau 

• Tempo 

Currículo interpretado 
pelos professores e 
materiais didáticos 

Currículo realizado na 
interação com os 
sujeitos escolares 

Efeitos educacionais 

(aprendizagem e 
avaliação) 

Distância entre o 

currículo proposto e o 

currículo em ação 



As "Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir 

de referência para as IES na organização de seus 

programas de formação, permitindo uma 

flexibilização na construção dos currículos plenos 

e privilegiando a indicação de áreas de 

conhecimento a serem consideradas, ao invés 

de estabelecer disciplinas e cargas horárias 

definidas." 



 



 



RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 

 

Art. 6º Todo o curso de Engenharia, 

independente de sua modalidade, deve 

possuir em seu currículo um núcleo de 

conteúdos básicos, um núcleo de 

conteúdos profissionalizantes e um núcleo 

de conteúdos específicos que caracterizem 

a modalidade. 



 

 Como estruturar o projeto pedagógico de um 

curso, considerando as orientações das diretrizes 

curriculares? 

 

 Quais as finalidades do projeto pedagógico do 

curso (PPC)? 

 

 Quais os elementos que precisam ser 

contemplados nesta estruturação? 

 

 



 Dimensões da organização dos 

projetos pedagógicos:  

 

 Organização Didático-Pedagógica  

 

  Corpo Docente  

 

  Infraestrutura  



 1: Organização Didático-pedagógica 

 

 1.1 Implementação das políticas institucionais 
constantes do PDI, no âmbito do curso 

 1.2 Auto-avaliação do curso 

 1.3 Atuação do coordenador do curso 

 1.4 Objetivos do curso 

 1.5 Perfil do Egresso 

 1.6 Número de Vagas 

 1.7 Conteúdos Curriculares 

 1.8 Metodologia 

 1.9 Atendimento ao discente 

 1.10 Estímulo a atividades acadêmicas 

 1 . 11 Estágio supervisionado e prática profissional 

 1.12 Atividades Complementares 

 



 Corpo Docente 

 
 2.1 Composição do NDE 

 2.2 Titulação e formação acadêmica do NDE 
 2.3 Regime de trabalho do NDE 

 2.4 Titulação e formação do coordenador de curso 

 2.5 Regime de trabalho do coordenador do curso 

 2.6 Composição e Funcionamento do colegiado de curso ou 
equivalente 

 2.7 Titulação do corpo docente 

 2.8 Regime de trabalho do corpo docente 

 2.9 Tempo de experiência de magistério superior ou 
experiência do corpo docente 

 2.10 Número de vagas anuais autorizadas por docente 
equivalente em tempo integral 

 2 . 11 Alunos por turma em disciplina teórica 

 2.12 Número médio de disciplinas por docente 

 2.13 Pesquisa e Produção científica 

 



 Instalações físicas 

 

 3.1. Sala de professores e sala de reuniões 

 3.2 Gabinete de trabalho para professores 

 3.3 Salas de aula 

 3.4 Acesso dos alunos a equipamentos de 
informática 

 3.5 Registros acadêmicos 

 3.6 Livros da bibliografia básica 

 3.7 Livros da Bibliografia complementar 

 3.8 Periódicos especializados, indexados e 
correntes 

 3.9 Laboratórios especializados 

 3.10 Infra-estrutura e serviços dos laboratórios 
especializados 

 



As Diretrizes Curriculares Nacionais contemplam as seguintes 
recomendações (CNE/CES 67/2003): 

 

 

 Conferir maior autonomia às instituições de ensino superior 

na definição dos currículos de seus cursos, a partir da 
explicitação das competências e das habilidades que se 

deseja desenvolver, através da organização de um modelo 

pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das 
demandas da sociedade, em que a graduação passa a 

constituir-se numa etapa de formação inicial no processo 
contínuo da educação permanente. 

 

 

 O que são competências? Como podem ser 
desenvolvidas? 



Capacidades ou 

habilidades 

 

Como fazer? 

Conhecimentos  

 

O quê? Para quê? 

Atitudes  

 

Quais valores e 

comportamentos? 

Competências 

Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações (Perrenoud). 

CONTEÚDOS DE ENSINO: 



 

 

 

 Aplicação do conhecimento: 

 

Do ensinar à ensinagem: quem são os alunos 

universitários?  

 

Que condições de ensino são mais favoráveis à 

aprendizagem? 

 

Planejamento 


