
Nesta edição, a pró-reitora Irene Cristina Mello, de Ensino de Graduação da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), fala sobre o processo de reestruturação curricular, inclusive 
com a adesão de mais de 80 cursos; o professor Alcindo José Rosa analisa a experiência da 
reestruturação curricular no campus de Rondonópolis; a professora Pacífica Pinheiro 
Cavalcanti, do Campus de Sinop, aborda a reestruturação integrada do currículo na área de 
Enfermagem e a aluna Naiana Marinho Gonçalves expõe sua opinião sobre o contexto das 
mudanças curriculares.. Págs. 3,4, 5 e 6

UFMT AVANÇA NO PROCESSO DE 
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

PÁG. 7PÁG. 8

O erro como instrumento pedagógico ARAGUAIA FORMA PROFISSIONAIS PARA PRODUÇÃO

 DE ALIMENTOS DO CAMPO À MESA 

Boletim Bacharelados

Boletim  dos  Bacharelados  Ano  I  Nº 2  Julho/Dezembro   2014



Editorial

2

UMA NOVA UNIVERSIDADE EM ANDAMENTO 

 partir do mote “Universidade nova para que(m)?”, proposto na Coluna do Aluno desta edição do Boletim Ados Bacharelados, somos impelidos a questionar os objetivos e os alcances do movimento de 
reestruturação curricular em andamento em parte significativa das unidades acadêmicas da UFMT: quais 

justificativas, quais finalidades, quais agentes e destinatários estão implicados na estrutura curricular de um 
curso? Quais novidades, que nova UFMT pretendemos com a reestruturação curricular? Para quê? Para quem?
Tais questões se traduzem em esforços institucionais, notadamente representados nos fóruns dos cursos de 
graduação, que apontam para a necessidade de se avaliar os impactos pedagógicos e administrativos que a carga 
horária dos cursos, a estrutura de pré-requisitos ou mesmo o ementário de disciplinas impõem aos processos de 
formação e profissionalização dos estudantes e à vida acadêmica da UFMT. Ao encontro dessas preocupações, 
somos acompanhados pelo trabalho crítico de análise intradisciplinar no sentido de investir na atualização das 
disciplinas e suas práticas segundo as exigências e os objetivos, sempre renovados, das áreas de conhecimento e 
da própria realidade.
Sobretudo, os desafios inerentes aos processos de estruturação ou reestruturação dos projetos pedagógicos dos 
cursos estão aqui presentes quando nos deparamos, por exemplo, com o percurso construído pelas equipes de 
professores dos cursos de Enfermagem, motivadas pelo intercâmbio de experiências e pela articulação de pontos de 
confluência curricular com vistas a uma mediana formativa comum e exitosa. E, também, na legítima preocupação 
do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos em espelhar e estimular na sua proposta curricular o potencial mato-
grossense para a indústria de alimentos. Ou, igualmente, no conjunto de vivências do Campus de Rondonópolis 
traduzido em debates acerca da reestruturação curricular e da própria mentalidade universitária contemporânea. 
Por fim e para iniciarmos a leitura, porque não tomarmos, se não os erros, ao modo de instrumento didático 
conforme anunciado em disciplina do Instituto de Computação, os desvios consolidados numa rotina que ora nos 
parece inadequada como combustível reflexivo para novo ajuizamento e novas práticas acadêmicas.

Maria Cristina Theobaldo
Departamento de Filosofia
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 ano de 2014 foi escolhido pela Universidade Federal de OMato Grosso como o ano da reestruturação curricular. 
Diversos esforços, desde os anos anteriores, estão 

sendo feitos para que a partir de 2015 a UFMT tenha seu elenco 
de currículos atualizados. Considerando esta premissa, temos a 
finalidade de apresentar e analisar aspectos da reestruturação 
curricular da UFMT e os rumos que ela vem tomando no 
Campus Universitário de Rondonópolis. 
Inicialmente, temos que a reestruturação curricular na 
Universidade Federal de Mato Grosso decorre basicamente de 
dois cenários: O primeiro, que chamamos de demanda 
institucional, tem sido proposto pela própria Universidade, pois 
se tornou premente a organização transversal dos currículos de 
modo que, por exemplo, a Secretaria de Sistema de Tecnologia 
da Informação consiga minimamente organizar o sistema de 
matrículas, expedição de documentos, aproveitamentos de 
estudos, unificação de códigos de unidades curriculares, 
mobilidade acadêmica, entre outras necessidades.
Nesta perspectiva, a reestruturação dos currículos deve realizar 
a semestralização dos cursos, a adoção do regime de créditos e 
a adequação da carga horária semestral, de modo que todos os 
cursos cumpram a carga horária prevista na Lei nº 9394, de 20 
de dezembro de 2006. Há ainda, a indicação de que sejam 
propostas unidades curriculares básicas, o que teoricamente 
permitirá maior flexibilidade para o estudante e aperfeiçoará o 
uso dos recursos da Universidade para o ensino, como tempo e 
espaço em salas de aula e laboratórios. 
O segundo cenário que justifica a reestruturação curricular, 
que chamamos de demanda pedagógica, decorre da 
necessidade de que os currículos devem ser atualizados com 
certa regularidade, pois as transformações contemporâneas a 
todo o momento nos apresentam novos estudantes, novos 
professores, novas tecnologias, novas profissões e, enfim, 
novas perspectivas de mundo. Ou seja, há diversos aspectos da 
realidade concreta que precisam ser incorporados à formação 
dos profissionais e à Universidade. 
Entretanto, o cerne da demanda pedagógica está muito mais na 
constatação de que, salvo as excepcionalidades, os currículos se 
esgotam. Muda a formação do corpo docente, o próprio corpo 
docente, o perfil do estudante, o perfil do egresso, da 
universidade e, em muito pouco tempo, há aspectos dos 
currículos que não se sustentam. É relativamente comum 
observarmos os professores e estudantes se queixarem que tal 
ementário deixou de fazer sentido, que tal prática não dá mais 
certo, que tal regra não se aplica mais, que tal campo de estágio 
se tornou obsoleto e assim por diante. Cabe destacar, também, 

que por vezes e por diversos motivos, currículos são construídos 
de maneira equivocada.
No campus de Rondonópolis, a Gerência de Graduação e 
Extensão (Gegrade), juntamente com os institutos, chefias de 
departamentos e coordenações de ensino de graduação têm-se 
reunido periodicamente ao longo do ano de 2014 e por meio da 
composição dos Núcleos Docentes Estruturantes e Comissões 
de Reestruturação de Curso estão realizando a reestruturação 
curricular dos cursos. Apenas cursos recém criados, como 
bacharelado em Biologia e Medicina não aderiram ao processo. 
Além das reuniões gerais, mais recentemente, a Gegrade 
passou a reunir-se especificamente com os NDEs e Comissões 
de Reestruturação, com a finalidade de compreender e atender 
a nota técnica e o formulário de submissão de PPCs propostos 
pela Proeg.  Outro trabalho iniciado pela Gegrade trata da 
construção de ementas unificadas para unidades curriculares 
básicas. Neste caso, cursos e professores especialistas ou 
ofertantes de unidades curriculares básicas são convidados para 
o debate e para proporem ementários aos cursos solicitantes.
Neste processo, temos observado que o tempo das 
reestruturações baseado no trabalho coletivo é vagaroso, pois 
vários embates internos aos próprios cursos e, em alguns 
momentos, em interfaces com outras situações e condições, 
precisam ser promovidos. Isso tem trazido sensações de 
impotência e até mesmo de impasse aos NDEs, às Comissões de 
Reestruturação, aos cursos e aos seus gestores. Por causa disso, 
adotamos metas de submissão das reestruturações, que 
ocorrerão em novembro de 2014, março de 2015 e, finalmente, 
em maio de 2015, para que possam vigorar a partir de 2016.
Com isso, observamos que há no Campus Universitário de 
Rondonópolis o sentimento comum de que é necessário 
promover a reestruturação curricular, ainda que alguns 
discordem de sua natureza e defendam uma reforma mais 
ampla e que envolveria, inclusive, mudar a atual concepção de 
Universidade. Outros, mais conservadores, temem que a 
Universidade tome um rumo pragmático e que a 
reestruturação curricular seja apenas reforma administrativa 
dos currículos.
De nossa parte, nos filiamos àqueles que acreditam que a 
reestruturação curricular é uma forma emergencial de 
minimamente organizarmos nossos currículos, identificarmos 
os pontos de estrangulamentos e corrigirmos as rotas, afinal, 
diversos fenômenos sócio-culturais também requerem 
soluções de nossos currículos e demandarão muito mais de 
nossas energias, como a evasão universitária, a baixa demanda 
pelas licenciaturas, o fetiche do ensino, entre outros.

3

Formação

Boletim Bacharelados

Prof.  Alcindo José Rosa

curricular no campus de Rondonópolisnópolis
A experiência da reestruturação 
curricular no campus de Rondonópolis

Julho�/�Dezembro�2014

Gerente de Graduação e Extensão da UFMT Rondonópolis

mailto:cfdproeg.ufmt@gmail.com),
mailto:mctheobaldo@gmail.com;


5
Maio/Junho�2......

UFMT avança no processo de reestruturação curricular

Entrevista

Doutora em Educação, a professora Irene Cristina Mello é 
pró-reitora de Ensino de Graduação da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). Nesta entrevista, ela fala sobre o 
processo de reestruturação curricular, inclusive com a adesão 
de mais de 80 cursos, e dos estudos realizados sobre projetos 
pedagógicos, carga horária acima da recomendada pelas 
diretrizes curriculares e otimização da oferta de disciplinas. 

Boletim dos Bacharelados - Recentemente a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação [Proeg] promoveu os Fóruns das 
Licenciaturas e dos Bacharelados, cujo tema central foi a 
reestruturação curricular. Por que esse tema?
Irene Mello - Foi escolhido tendo em vista a necessidade de 
discutirmos questões sobre alterações e reestruturações 
curriculares na universidade. O Fórum é um espaço 
importante porque reúne representações de todas as 
unidades da UFMT. Consideramos conveniente trazer essa 
discussão para que os cursos pudessem contar como eles têm 
observado esse movimento dentro das suas unidades.
BB - Quais os resultados e definições dos Fóruns?
IM - Os fóruns geralmente são constituídos por apresentações 
de pessoas de outras universidades, inclusive, para conversar 
conosco. Após as apresentações, é promovido amplo debate. 
Os grupos de trabalhos são distribuídos e discutem temáticas 
mais específicas. Depois, todos se reúnem novamente para 
tirarem alguns encaminhamentos. Nos últimos dois fóruns das 
Licenciaturas, os encaminhamentos dizem respeito às 
questões relacionadas ao estágio da licenciatura, às práticas 
como componentes curriculares e às questões no âmbito das 
políticas de formação de professores na UFMT. Sobre o Fórum 
dos Bacharelados, vários encaminhamentos já foram dados 
também em relação ao estágio, criação de selo do estágio e às 
questões relacionadas à própria reestruturação curricular. 
Nesse último fórum, por exemplo, foi discutido muito sobre a 
importância de a Proeg propiciar esses espaços de encontros, 
de conversa entre os cursos. Todos os encaminhamentos 
definidos vão para um documento síntese que depois é 
disponibilizado à comunidade acadêmica.
BB - Como tem acontecido o processo de discussão?
IM - O processo de reestruturaca̧õ curricular teve início em 
2013, mediante estudo feito em todos os projetos pedagógicos 
dos cursos da UFMT, pela Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação. A ideia era entender como os cursos estavam 
organizados, como foram aprovados, e se existiam questoẽs 

pendentes a serem resolvidas. Com esse 
estudo, conseguimos identificar a existen̂cia de 
vários problemas que precisavam ser 
discutidos. Por exemplo, disciplinas que tinham 
pre-́requisitos e correquisitos desnecessaŕios; a 
falta de conteúdos obrigatoŕias por lei, como 

àqueles relacionados às questões de Educaca̧õ Et́nica Racial; e 
disciplinas desnecessárias. Além disso, encontramos 
estruturas curriculares absolutamente defasadas, tendo que 
ser repensadas.  Muitas disciplinas com referencial 
bibliográfico desatualizado, carga horária inadequada, com 
temporalidades a serem repensadas na estrutura curricular. 
Detectamos que existiam aproximadamente 38 mil horas a 
mais de carga horaŕia dos cursos em relaca̧õ as̀ suas diretrizes 
curriculares. Certamente, isso é de decisaõ dos cursos, mas a 
comunidade da UFMT precisa refletir sobre essa questaõ, 
sobretudo no que representam as possibilidades dos docentes 
realizarem mais pesquisas e participarem de programas de 
pós-graduação. Essa quantidade excessiva de carga horaŕia 
requisita mais professores e que os estudantes fiquem mais 
tempo na universidade. Isso naõ e,́ necessariamente, sinon̂imo 
de qualidade. Os grandes e melhores cursos de Engenharia do 
paiś, por exemplo, trabalham com a carga horaŕia mińima das 
diretrizes. Importante destacar que a Pró-Reitoria naõ tem 
imposto nada aos cursos, somente deflagrou um processo de 
reflexão sobre as questoẽs identificadas no estudo realizado. A 
partir desse trabalho, fizemos o levantamento do trabalho 
docente e identificamos unidades em que os professores estaõ 
mais sobrecarregados e outras com uma estrutura um pouco 
mais idealizada, mais confortav́el. Com esses estudos em 
maõs, elaboramos alguns documentos de orientaca̧õ. Os 
projetos pedagoǵicos saõ todos diferentes, naõ existe uma 
estrutura padraõ. Portanto, fizemos um documento, com 
orientaco̧ẽs sobre como devem ser os projetos pedagoǵicos, o 
que resultou na aprovação da Resolução Consepe nº 
118/2014. Este documento propoẽ um uńico regime 
academ̂ico, pois atualmente temos quatro e isso acarreta 
problemas ao sistema eletron̂ico e prejudica a flexibilizaca̧õ na 
organizaca̧õ das atividades academ̂icas. Possivelmente, somos 
a uńica universidade do paiś que tem tantos sistemas 
academ̂icos. Portanto, foi sugerido que tiveśsemos a 
semestralidade por cred́ito como uńico regime. Esse 
documento foi enviado a todas as unidades dos campi de 
Cuiaba,́ Rondonoṕolis, Araguaia e Sinop para que a 
comunidade academ̂ica pudesse discutir e fazer sugestoẽs. 
Esse documento foi um passo importante. Outra aca̧õ foi criar 
um espaço no Ava, para colocar todos os cursos que 
desejassem fazer a reestruturaca̧õ curricular, como forma de 
acompanamento e orientação, considerando que temos 
muitos cursos na UFMT. Após a apresentação dos resultados 
dos estudos realizados pela Pró-Reitoria, inclusive para o 

Consepe, fizemos um convite aos cursos para participar, como 
adesaõ voluntaŕia,  e com decisaõ do colegiado do curso, que 
tem representatividade de professores, tećnicos e estudantes. 
Assim, é o colegiado que decide se deseja aderir à 
reestruturaca̧õ e, então, inserimos o curso no sistema Ava para 
proceder acompanhamento. Já tivemos mais de 80 cursos que 
vaõ adererir à ideia de revisão dos projetos pedagógicos, com 
vistas às suas reestruturações. Importante reafirmar, que a 
decisão pela reestruturação cabe exclusivamente ao curso. 
Aqueles que naõ aderiram nesse momento, se justificaram e 
todos os argumentos foram considerados importantes e 
plenamente aceitos . Por exemplo, têm cursos que fizeram 
muito recentemente a reestruturaca̧õ curricular, portanto não 
seria adequado manter concomitantemente mais de duas 
estruturas. Aleḿ disso, a Pró-Reitoria tem convidado a 
comunidade acadêmica ao diálogo e articulação entre os 
cursos iguais nos diferentes campi. Temos várias experien̂cias 
com resultados exitosos, como o curso de Enfermagem. Na 
UFMT, temos o curso de Enfermagem em quatro campi. Esses 
quatro grupos sentaram, conversaram e fizeram encontros 
consecutivos, para discutir sobre os PPCs, bem como para se 
conhecerem melhor. O resultado desse trabalho é que hoje 
eles tem̂ uma proposta curricular, onde praticamente 50% dos 
componentes curriculares saõ equivalentes. Podemos afirmar 
que isso é um avanco̧, sobretudo, para os estudantes em 
mobilidade entre campi. Foi solicitado aos cursos que 
observassem os componentes curriculares ofertados a outras 
unidades. Isso porque, atualmente temos componentes 
curriculares, por exemplo, de Caĺculo I, com turmas de 10 e de 
70 alunos, por vezes sendo ministradas no mesmo horaŕio. As̀ 
vezes saõ muito parecidas, só tem nome e cod́igo diferentes. É 
preciso otimizar, inclusive, para flexibilizar a oferta aos 
estudantes, sem que com isso tenha um professor se 
esforca̧ndo com 70 e outro com 7, 10 alunos em sala. Desse 
modo, foi proposto um estudo daquelas disciplinas ofertadas 
para outros cursos. Os cursos de Matemat́ica, Fiśica, Quiḿica, 
Letras e vários outros já o fizeram. Identificamos muitas 
disciplinas iguais, mas com cod́igos diferentes e que 
poderiámos, ao unifica-́las, otimizar diversos horaŕios para que 
os estudantes possam escolher, inclusive, o turno para aquele 
componente curricular. Um outro aspecto relevante é aquele 
relacionado ao docente da UFMT e o seu preparo para a 
elaboração de projetos pedagógicos. Precisamos ponderar que 
os professores que entram nas instituicõ̧es de ensino superior, 
geralmente, saõ profissionais da aŕea de saud́e, do direito, da 
engenharia, das cien̂cias naturais e, as̀ vezes, vem̂ direto do 
doutorado e naõ tem̂ experien̂cia em elaborar projetos 
pedagoǵicos e precisa de orientaca̧õ, o que nos parece muito 
natural. Por isso, a Pró-Reitoria elaborou um documento com 
orientaco̧ẽs de como se faz um projeto pedagoǵico. O 
documento, por exemplo, orienta que o estudante e todas as 

pessoas envolvidas no curso precisam estar presentes nessa 
discussaõ, na elaboraca̧õ do projeto. Naõ saõ somente os 
docentes, o que nem sempre é bem compreendido. Assim, 
temos orientado que os discentes participem efetivamente 
desse importante processo.
BB - Essa reestruturaca̧õ pode reduzir a carga horaŕia inicial dos 
cursos?
IM - De fato. Como disse anteriormente, o estudo que 
fizemos identificou que os cursos tem̂ aproximadamente 38 
mil horas, aleḿ do que preconizam as diretrizes. A pergunta 
que temos feito à comunidade acadêmica é o que isso 
significa. Essa é a discussaõ que queremos promover nos 
cursos. Preciso ter mil horas aleḿ das DCNs [Diretrizes 
Curriculares Nacionais] em um determinado curso para ter 
qualidade? Se o curso julgar necessaŕio, precisa apresentar 
justificativas, pois não podemos esquecer que isso significa 
recursos públicos. Novamente, repito que esta é uma decisão 
do curso, mas que deve atender à Resolução Consepe 
118/2014. Por exemplo, todos os cursos de Engenharia da 
Federal do ABC, que saõ considerados os melhores do Brasil, 
estaõ com 3.600 horas. 
BB - Essa reduca̧õ naõ pode resultar em uma ociosidade de 
professores? 
IM – Naõ. O que pretendemos é uma reduca̧õ de encargos na 
graduaca̧õ para que os professores possam fazer pesquisa, 
participar de poś-graduaca̧õ, de mobilidades nacionais e 
internacionais e, acima de tudo, possam receber os estudantes 
em seus gabinetes para tirar duv́idas, dar-lhes atendimento 
adequado; que tenham tempo para ler, estudar e movimentar 
o conhecimento na universidade e fora dela, representando a 
UFMT. Evidentemente, a graduaca̧õ naõ pode sufocar as aco̧ẽs 
de extensaõ, pesquisa e poś-graduaca̧õ na universidade, 
sobretudo porque os estudantes não aprendem somente 
quando estão em sala da aula. É preciso repensar o nosso 
conceito de ensino de graduação, de sala de aula. Precisamos 
avançar nessa discussão.
BB - Os novos cursos já comeca̧m dentro dessa nova 
concepca̧õ?
IM – Sim. Os cursos de Medicina de Sinop e Rondonoṕolis, os 
cursos de Engenharia de Vaŕzea Grande e o curso novo de 
Letras-Libras foram construid́os pensando nisso. Inclusive, o 
curso de Medicina traz uma proposta com a carga horaŕia nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Isso porque houve um 
entendimento da equipe que elaborou o projeto de que naõ 
era necessaŕio ter duas mil horas a mais, para que o curso 
tivesse qualidade. Naõ adianta nada ter mil horas a mais, se 
estas naõ estaõ sendo cumpridas. O importante é que no 
contexto da prat́ica o currićulo seja desenvolvido de forma 
adequada e, sobretudo, que seja entendido como processo 
dinam̂ico e que atenda à pluralidade de contextos e às 
expectativas das pessoas envolvidas

Boletim Bacharelados 5
Julho�/�Dezembro�2014



Coluna do 
Professor

7

Coluna 
do Aluno

o ano de 2007, o Governo Federal instituiu o Programa Nde Apoio a Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni) através do Decreto nº 

6.096, de 24 de abril de 2007, com o objetivo de ampliar o 
acesso e a permanência na educação superior, principalmente 
mediante a oferta de cursos noturnos. A adesão da UFMT a 
este programa viabilizou a criação do curso de graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, instituído pela Resolução 
Consepe No 58, de 30 de junho de 2008.
O curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CTA) iniciou o seu 
funcionamento no período noturno, em regime seriado 
semestral e oferta de 60 vagas anuais, sendo 30 vagas por 
semestre, com tempo de integralização entre quatro e seis anos. 
O ingresso da primeira turma ocorreu no segundo semestre 
de 2009, por meio de processo seletivo conduzido pela 
antiga Comissão de Exames e Concursos (CEV), da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), cuja aula 
inaugural ocorreu no dia 3 de agosto de 2009. A partir da 
segunda turma, o processo seletivo ocorreu mediante 
adesão ao Sistema Integrado de Seleção Unificada (SISU) 
ligado ao Ministério da Educação (MEC). No dia 3 de outubro 
de 2013, ocorreu a colação de grau da primeira turma.
Em fevereiro de 2014, o curso recebeu a comissão de 
avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Anísio Teixeira (Inep), obtendo nota 4,0 e teve seu reconhe-
cimento publicado na Portaria No 309, de 20 de maio de 
2014, do Ministério da Educação (MEC).
O curso de graduação em CTA tem como objetivo a 
formação de profissionais capacitados e qualificados para 
atuar em toda interface compreendida entre a saída do 
alimento do campo e a chegada do mesmo à mesa do 
consumidor. Para tanto é necessário que o profissional 
esteja apto a atuar no desenvolvimento de produtos e 
processos que agreguem valor às matérias-primas alimentí-
cias existentes, preservando sua qualidade. Esta formação 
profissional apresenta alta demanda na região, tendo em 
vista o fato do Estado de Mato Grosso ser grande produtor 
de alimentos, o que favorece o desenvolvimento da 
indústria de alimentos na região.
Ainda sobre a atuação profissional compete ao cientista de 
alimentos desempenhar atividades profissionais na 
indústria de alimentos; centrais de abastecimento/ 
distribuição; setor varejista; serviços de alimentação; 
auditoria, assessoria, consultoria e prestação de serviços na 
área de alimentos; pesquisa científica e educação.
Por tratar-se de um curso novo existem desafios a serem 
superados no que tange à divulgação do profissional, 
visando sua inserção, o que se constitui também numa 
oportunidade uma vez que o mercado é carente em 
profissionais qualificados na área.

O Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Universidade Nova para que(m)?

Jacqueline Fiuza dos Santos

Coordenadora do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos.
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 preciso iniciar dizendo que não se desconsidera ou se 

Édesvaloriza a necessidade do processo de 
reformulações curriculares. Compreendemos o 

currículo enquanto objetivação da identidade profissional. 
Ressalta-se a concepção de um projeto de educação em 
execução, demonstrando a quem serve, sua finalidade, e 
atendimento a uma determinada demanda social. Este ano, 
intitulado “ano da reestruturação curricular”, desvela uma 
realidade significativamente importante, visto que estas 
reestruturações curriculares são uma das demonstrações 
mais concretas da consolidação de um novo projeto de 
educação formulado a partir das diretrizes do Banco 
Mundial para os países subdesenvolvidos, concretizado por 
meio do planejamento do Reuni. O projeto da Reforma 
Universitária demonstrou claramente seu objetivo, ao 
desobrigar o Estado a financiar as instituições de ensino 
superior público, privatizando paulatinamente as 
universidades públicas, sob promessas de “democratização 
do ensino”. Essa privatização beneficiou diretamente os 
empresários, tendo como consequência a educação 
figurando como um produto no mercado, deixando de ser 
direito de todxs e dever do Estado. Neste sentido, observa-
se o crescimento da precarização do ensino, o sucateamento 
estrutural dos espaços nas universidades, a diminuição da 
realização de concursos públicos para professorxs e outrxs 
servidorxs públicos das universidades e institutos federais 
etc. A falta de professores, apelidada e divulgada como “má 
distribuição”, decorre em grande parte deste processo 
p ro m o v i d o  p e l a  ex p a n s ã o  u n i ve rs i tá r i a ,  q u e  
intencionalmente não vem acompanhada de investimentos 
proporcionais a esta “abertura das portas”. Não somos 
contra o ingresso de pessoas na universidade, somos contra 
este ensino sucateado e produtivista, que não visa atender 
às demandas da maioria da população, diariamente 
explorada e oprimida pela ordem social vigente. Não 
compactuamos, nem defenderemos a consolidação da 
lógica de um Estado que se coloque como gerenciador de 
negócios. Lutamos por uma educação de qualidade, que vise 
garantir o princípio e o significado da Universidade 
Socialmente Referenciada.

*Aluna do oitavo semestre de Psicologia, campus Cuiabá, atualmente 
integrante do Pibic/CNPq no Grupo de Pesquisa em Psicologia da 
Infância (GPPIN/PPGE), representante discente no colegiado de 
Congregação do Instituto de Educação, integrante do coletivo gestor 
da Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia (Conep), e faz 
parte também do movimento nacional, RUA – Juventude 
Anticapitalista. Estas contribuições fazem parte das vivências 
cotidianas do movimento estudantil na UFMT. 

Naiana Marinho Gonçalves*
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om o objetivo de analisar as especificidades de cada Ccurso de graduação em Enfermagem nos quatro 
campi da UFMT, visando à reestruturação integrada 

do currículo, foi instituído um grupo de trabalho multicampi 
durante o II Fórum dos Bacharelados, realizado entre os dias 
31 de agosto e primeiro de setembro deste ano. Uma das 
atribuições do GT, liderado pela professora Pacífica Pinheiro 
Cavalcanti, coordenadora do curso de Enfermagem, campus 
de Sinop, é elaborar um instrumento que permita, por meio 
de uma visualização panorâmica das estruturas curriculares 
dos cursos, a averiguação da equivalência entre os 
componentes dos referidos currículos. 

O ponto de partida desse processo foi em meados de 2013, 
durante uma reunião com a reitora da UFMT, Maria Lúcia 
Cavalli Neder, o presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de Mato Grosso, Eleonor Raimundo da Silva, e 
os coordenadores de curso. Na ocasião os professores 
tentavam superar dificuldades relativas aos campos de 
aulas práticas. Nessa oportunidade os docentes 
manifestaram sua preocupação acerca de aspectos 
pedagógicos do curso que apontavam para a necessidade de 
uma reformulação curricular, que atendesse tanto à 
legislação, quanto, principalmente, às necessidades 
apresentadas pela comunidade acadêmica em avaliações 
anteriores.  

Esse projeto de reformulação curricular, de forma integrada, 
teve continuidade com uma série de três reuniões com 
todos os coordenadores de curso, dos quatro campi, 
ocorridas nos dias 12 de fevereiro, 12 de março e 30 de 
junho deste ano, no bloco da Faculdade de Enfermagem em 
Cuiabá. Neste encontro foram levantados alguns aspectos 
que evidenciavam a insatisfação dos docentes com o 
currículo vigente, bem como o anseio por mudanças. Essas 
discussões preliminares revelaram que, embora o grupo 
estivesse insatisfeito com o currículo, ele estava disposto a 
enfrentar o desafio de uma reformulação curricular.

A primeira providência da equipe foi realizar um 
levantamento do perfil de equivalência quantitativa dos 

Bacharelado
em FOCO

cursos de Enfermagem, levando em conta que está presente 
em todos os campi da UFMT. E após essa análise cuidadosa 
realizada pelo GT, foi possível construir um quadro 
comparativo dos componentes curriculares dos cursos, o 
que permitiu avaliar o percentual de equivalência entre os 
quatro campi. Assim observou-se que apenas 15 disciplinas, 
de um total de 38, possuem compatibilidade média entre os 
quatro campi; 14 disciplinas possuem compatibilidade em 
três ou menos campi; e, o que mais preocupa, nove 
disciplinas mostraram-se compatíveis somente entre dois 
campi. O resultado desse diagnóstico assinala a necessidade 
de aproximar os projetos pedagógicos dos cursos 
envolvidos, a fim de facilitar a mobilidade acadêmica e a 
transferência facultativa intercampi. 

Com relação à participação das instituições de saúde que 
oferecem campo prático de ensino e aprendizagem ao 
alunos de Enfermagem, a professora Pacífica ressalta a 
necessidade de seus dirigentes estarem conscientes da 
importância do seu papel em assegurar a formação de 
qualidade desse profissional, “garantindo o atendimento à 
população de acordo com os princípio e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS)”, completou. E, segundo ela, 
os anseios da sociedade, dos alunos e docentes precisam 
estar representados no projeto pedagógico de um curso 
voltado para as novas necessidades e exigências da 
sociedade. 

Os professores que compõem o grupo de trabalho de 
reestruturação curricular do curso de Enfermagem são: 
Graciano de Almeida Sudré, coordenador do curso de 
Enfermagem do Campus de Rondonópolis; Maria Aparecida 
Vieira, coordenadora do curso de Enfermagem do Campus 
de Cuiabá; Pamela Roberta de Oliveira, coordenadora do 
curso de Enfermagem do Campus do Araguaia; Leonara 
Raddai Gunther de Campos, membro do NDE do Campus do 
Araguaia e Pacífica Pinheiro Cavalcanti, coordenadora do 
curso de Enfermagem do Campus de Sinop. 
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GT levanta percentual de equivalência
entre cursos de Enfermagem da UFMT



Professor do Instituto de Computação estimula o erro em sala de 
aula como instrumento pedagógico 

Setembro/Outubro�-�2011
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entar, errar e aprender (T.E.A) é uma filosofia Ta d o t a d a  n o s  p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s ,  
principalmente na área de inovação tecnológica, 

onde o erro pode e deve ser considerado como um 
instrumento pedagógico, propulsor da reflexão   e não 
sinal de fracasso. O professor Nilton Takagi, do Instituto 
de Computação da UFMT, resolveu inovar e antecipou 
com seus alunos a metodologia do T.E.A. Mas não se 
trata do tentar para errar e depois aprender, e sim de 
tentar e, se errar, aprender com o erro. Segundo ele, 
todo processo de inovação ocorre nessa perspectiva, e 
isso deve ser levado inclusive para sala de aula. Desde 
sempre, Takagi teve como preocupação a busca de uma 
didática que levasse ao aprendizado de uma forma 
mais eficaz possível. E no seu esforço de entender 
como se dá o conhecimento, principalmente aquele 
relacionado ao mundo virtual, encontrou inspirações 
como Pierre Lévi, com seus conceitos sobre 
cibercultura; Sílvio Meira, com suas teorias de gestão 
inovadora; e seu pai, o qual acredita que “a repetição 
leva à perfeição”. “De fato, o desempenho aumenta 
quando não precisamos mais ficar pensando nos 
movimentos em um jogo de tênis, por exemplo. 
Quando fica natural, sem precisar analisar 
posicionamentos das pernas, dos braços, ver altura e 
velocidade da bola, acertamos mais”, pondera Takagi. 
E, a partir de 2013, quando iniciou sua atuação como 
p r o f e s s o r  d a  U F M T,  c o m e ç o u  a  a p l i c a r  
sistematicamente essa ideia nas suas aulas. “Encontrei 
uma grande associação com a academia, no qual vejo 
como o grande desafio fechar mais de um ciclo (ou 
repetição) no mesmo período com os meus alunos”, diz 
o professor ao explicar como consegue condensar as 60 
horas da disciplina que ministra “Sistema de Apoio de 
Decisão”, de modo que sobre tempo no semestre para 
a repetição, pelo menos mais uma vez, do conteúdo. 
“Assim os alunos vêm a ementa mais de uma vez, ao 
terminar o semestre, no projeto final da disciplina, 
enxergarão erros que, na segunda vez que passarem 
pelo mesmo processo, não cometerão novamente, 
será uma versão muito melhor que a primeira”, conclui. 
O professor explica que essa metodologia tem como 
objetivo aumentar o nível de maturidade e aprendizado 

com os erros que porventura apareçam. Para ele, errar 
sim, é permitido e estimulado, para que os erros em sala 
de aula não se repitam fora dela. “Na saúde, no esporte, 
na engenharia, as repetições de movimentos, atividades e 
projetos com os devidos ajustes vão minimizando as 
falhas e convergindo e aproximando os resultados para o 
estado da arte. Na Tecnologia e na gestão não é diferente. 
Sistemas, hardware, processos e metodologias vão 
evoluindo a cada ciclo. Na academia, instigar e conduzir o 
discente para que a teoria seja absorvida, evidenciando e 
evoluindo as experiências individuais é uma das missões 
que sempre levo para o pilar do ensino”, argumenta o 
professor.
Ele explica que quanto mais ciclos forem repetidos em 
sala de aula sobre um conceito, as experiências vão 
consolidando o que é visto na teoria, e os trabalhos vão 
ganhando maturidade, preparando melhor o 
profissional/pesquisador para as etapas após a 
graduação. “E neste semestre o desafio se renova com 
uma turma no Instituto de Computação (foto), no qual 
irão conhecer o poder de construir indicadores para 
tomada de decisão. Conceitos e sistemas estarão 
envolvidos, tentativas e erros farão parte dos ciclos, mas 
que a teoria seja compreendida e alicerçada no processo. 
Que esses indicadores abram outras portas e os ajudem a 
mudar para melhor as suas decisões profissionais e 
pessoais”, conclui Takagi. 
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