REPRESENTAÇÕES, PRÁTICAS E DESAFIOS DA SALA DE AULA UNIVERSITÁRIA
Proposta de um minicurso para professores universitários 
 

Coordenação: Professora Doutora Carmen Teresa Gabriel - UFRJ

Professoras: 
Professora Doutora Carmen Teresa Gabriel – UFRJ
Professora Doutoranda Adélia Maria Nehme Simão e Koff – PUC-RIO


APRESENTAÇÃO

Este programa/minicurso está dirigido a professores universitários interessados em repensar a sua prática docente. Os questionamentos trazidos pelas transformações que caracterizam a nossa contemporaneidade em seus diferentes níveis – social, político econômico – afetam diretamente as relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino superior e o próprio conhecimento acadêmico, acarretando desafios cotidianos para o exercício do magistério no âmbito da universidade. 

O objetivo central desse minicurso, portanto, é propiciar um espaço de reflexão conjunta para pensar estratégias didáticas e caminhos teóricos alternativos que possam contribuir para a superação desses desafios pedagógicos que se apresentam no cotidiano da sala de aula universitária. 

Trata-se de contemplar, de forma articulada, tanto as especificidades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem que acontecem em diferentes cursos, como as questões de ordem mais geral que perpassam esse processo, no âmbito universitário. Não se trata de trabalhar de forma dicotômica conteúdos e métodos, temas e técnicas, e sim apreendê-los como elementos articulados do próprio processo de ensino-aprendizagem.


EMENTA

As concepções, práticas níveis e etapas do processo de planejamento. As diferentes dimensões da sala de aula do curso universitário. A avaliação: concepções e práticas.


ORGANIZAÇÃO

Nosso minicurso está organizado em três unidades/temas de quatro horas-aula cada uma, somando um total de 12 horas-aula, distribuídas em três dias (17/10, 18/10 e 19/10).

Vale ressaltar que os encontros referentes a cada uma das unidades/temas estão estruturados de maneira a favorecer o trabalho articulado e reflexivo entre as experiências vivenciadas pelos docentes no seu cotidiano profissional e as perspectivas teóricas presentes no campo educacional passíveis de oferecerem pistas de reflexão para os problemas, questões e desafios que emergem do cotidiano da prática docente. 
UNIDADE I: (4 horas/1encontro)
Planejamento: uma situação complexa a ser enfrentada no cotidiano da prática docente

Esta unidade tem como objetivo principal suscitar a reflexão coletiva sobre as questões relativas à organização do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de pensar sobre o planejamento educacional nos seus diferentes níveis e suas implicações para a prática docente cotidiana. 

Conteúdos: Concepções, práticas, níveis e etapas de planejamento (planejamento político pedagógico, programa de curso e/ou disciplina, plano de aula)

UNIDADE II (4 horas/1encontro)
Sala de aula universitária: um lugar de ...

Nessa segunda unidade, o eixo norteador das discussões consiste na análise dos desafios que se apresentam ao professor como mediador e dinamizador dos conhecimentos a ser ensinado e aprendido em uma determinada disciplina.

Conteúdos: professor e alunos: sujeitos sócio-culturais, a questão da comunicação, do diálogo e da mobilização do aluno em sala de aula, os alcances e limites de metodologias, técnicas, dinâmicas e linguagens no processo de ensino-aprendizagem do ensino superior.

UNIDADE III (4 horas/1encontro) A avaliação na berlinda
Essa unidade terá como eixo central a problemática da avaliação em suas diferentes dimensões, incluindo a própria avaliação final da experiência desses encontros.

Conteúdos:  concepções e práticas de avaliação.

Cumpre observar que, em todos os três encontros, o objeto de reflexão e/ou de estudo é apreendido ao mesmo tempo como temática em foco e como uma forma possível dessa temática estar sendo trabalhada. A proposta é trabalhar, em cada encontro, técnicas/dinâmicas de ensino, de forma a dar visibilidade à articulação conteúdo/técnica buscada. 

Nessa perspectiva, todos os três encontros podem ser caracterizados como “metaencontros” onde a reflexão sobre o que está sendo feito em conjunto dá a tônica do programa proposto. A proposta de trabalho para esses encontros aproxima-se do formato de oficinas nas quais a ênfase é posta na relação prática – teoria – prática, no que se refere ao controle e à gestão de situações didáticas do ensino superior. 

Nesse sentido, cada um desses encontros distribuídos pelas três unidades será organizado em torno de três momentos-chave: 1) Sensibilização do grupo para a temática em pauta a partir de uma dinâmica de grupo apropriada; 2) Desenvolvimento da temática a partir de estratégias didáticas diferenciadas e 3) Síntese e avaliação do trabalho realizado naquele encontro. Cada um desses momentos utilizará diferentes estratégias e técnicas, buscando implementar um processo ensino-aprendizagem dinâmico, participativo, critico e criativo.

AVALIAÇÃO DO MINICURSO

Esta será realizada por meio da aplicação de um instrumental específico e preenchido
individualmente.
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