
É consensual o entendimento de que a docência no ensino superior apresenta-
se como um dos fatores determinantes da qualidade da educação. Destarte, cabe 
perguntar: quanto mais conhecimentos específicos o professor possuir, melhor será 
seu desempenho profissional como docente universitário? Em Zabalza (2004, p. 145), 
encontra-se a resposta para tal questionamento: “O exercício da profissão docente 
requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios da disciplina, 
como também nos aspectos correspondentes à sua didática e ao encaminhamento 
das diversas variáveis que caracterizam a docência.”  

Por assim entender, a Coordenação de Formação Docente da Pró-Reitoria de 
Graduação desta universidade vem elaborando um conjunto de textos focados em 
questões de ordem didático-pedagógica, que abordam a especificidade da profissão 
docente, denominados “Fichas Pedagógicas”. As produções, de periodicidade mensal, 
serão destinadas aos professores da instituição, com o intuito de contribuir para a sua 
atualização pedagógica. 

As fichas apresentam conceitos, ideias e reflexões de cunho teórico e/ou prático de 
autores destacados que discutem a docência no ensino superior. Trata-se de subsídios 
formativos relacionados ao campo dos saberes pedagógicos que podem ser aplicados 
na ação didática de professores de todas as áreas, independentemente das disciplinas 
que lecionam. São textos de leitura rápida, com coerência interna, possibilitando que 
cada produção seja tomada destacadamente.

Tais fichas não pretendem ser “textos de receitas”, mas um convite a cada professor a 
refletir sobre sua prática pedagógica, suas escolhas metodológicas, buscando configurar 
novos modos de planejar e executar o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista 
as novas exigências postas para a formação dos futuros profissionais. Esse material 
é, assim, mais uma ação somada às outras que vêm sendo desenvolvidas pela Pró-
Reitoria de Graduação, como os Fóruns das Licenciatura e Bacharelado, Boletins das 
Licenciaturas e Bacharelados e Cursos de Docência no Ensino Superior (destinados a 
professores ingressantes): propostas de contribuição ao aperfeiçoamento da docência 
universitária.

As fichas estão organizadas por grandes eixos temáticos que congregam temas 
específicos de reflexão, conforme quadro abaixo, suscetíveis de instigar e organizar 
o diálogo intelectual do professor/leitor. No conjunto, os textos se complementam
para deslindar conceitos e teoria,  bem como para tensionar/transformar as práticas
docentes. Cabe destacar que esses eixos e temas não constituem estruturas fixas,
podendo ser alterados, conforme as necessidades formativas dos professores.

FICHAS
Pedagógicas

APRESENTAÇÃO

1. Aprender no ensino superior (sentidos de aprendizagem, relação ensino-aprendi-
zagem, aprendizagem e criatividade, motivação para o aprendizado, estilos de apren-
dizagem, estilos de ensino, Andragogia no processo de ensino-aprendizagem, apren-
dizagem ativa, competências de comunicação etc.);

2. Estratégias de Ensino-Aprendizagem (Aula expositiva dialogada, Estudo de caso,
Estudo dirigido, Fórum, Lista de discussão por meios informatizados, Oficina de traba-
lho, Painel, Aprendizagem baseada em problemas, Tempestade cerebral etc.);

3. Planos de ensino (níveis de planejamento, planos de disciplina, de unidade e de
aula; seleção e encadeamento de conteúdos etc.);

4. Recursos audiovisuais (vantagens e desvantagens dos recursos audiovisuais;
utilização das tecnologias de informação e comunicação – TIC etc.);

5. Avaliação (objetivos, tipos e técnicas de avaliação etc.);

Eixos temáticos
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