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- Qual! Quando um espírito é inclinado ao sonho, não devemos mantê-lo afastado deste,
não lho devemos racionar. Enquanto o senhor desviar seu espírito de seus sonhos, ele não os
conhecerá, e será o senhor joguete de mil aparências, porque não compreendeu sua natureza.
Se um pouco de sonho é perigoso, não é menos sonho que há de curá-lo, e sim mais sonho,
todo o sonho.
Marcel Proust. À sombra das raparigas em flor. Trad. Mário Quintana. Globo. 2006:496.
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Tratar com desigualdade a iguais, ou desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.
Rui Barbosa. Teatro Lírico, 1919
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A política é sempre, entre outras coisas, a arte do possível, e as possibilidades dos homens
e dos povos são sempre limitadas. Não reconhecer esses limites é um delírio de grandeza, por
mais que este se oculte por trás de sentimentos sublimes […]
Hannah Arendt, Carta a Hans – Jürgen Benedict. www.folha.br/081221

Ganhar ou perder faz parte do jogo político. É inútil jogar quando faltam as condições de
sucesso. Isto, porém, somente vale quando a própria atividade política está prenhe de uma
legitimidade mínima [...]
José Arthur Giannotti. Caderno Mais! 14.01.07
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Em finais do ano de 2005, preparava-me para concluir, em março do ano seguinte, meu
mandato como diretora da Faculdade de Educação da USP. Nesse período de quatro anos que
havia se seguido à presidência do Programa de Pós-Graduação da FEUSP, eu havia acumulado
a experiência intensa e tensa como membro do comitê Capes da área de Educação. Simultaneamente, tivera a oportunidade de conhecer a USP, participando dos colegiados centrais
– Conselho de Pós-Graduação e Conselho Universitário – e de Comissões Assessoras, como
a Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA) e a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), o
que me possibilitou ampliar o conhecimento e a compreensão sobre a Universidade de São
Paulo em sua diversidade e complexidade.
Essas experiências de gestão universitária, internas e externas à FEUSP e à USP, foram a
um só tempo fertilizadas e também fertilizadoras de minhas atividades de pesquisadora e
docente na graduação e na pós-graduação. Atividades estas fortemente marcadas pela formação de quadros de doutores para o país, coordenação de grupos de pesquisa, formação
de professores para a Educação Básica, de profissionais pedagogos, especialmente para as
escolas dos sistemas públicos de ensino, e pela publicação de livros e artigos científicos em
diferentes países, além da inserção em políticas públicas na área da educação.
Acreditava que os compromissos de gestão poderiam, então, ser reduzidos, uma vez que
me possibilitaram intenso e rico material a ser burilado na forma de pesquisas e de novas
publicações. Assim, a proximidade da aposentadoria colocava-se como a oportunidade para
ampliar essa dedicação.
Em se avizinhando o período para eleições de reitor, o Programa apresentado pela então
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Profa. Dra. Suely Vilela, continha propostas para uma universidade pública com as quais eu me identificava. Eleita, esta colocou-me o desafio de assumir
a Pró-Reitoria de Graduação, cujas diretrizes principais alinhavam-se com algumas das principais questões que marcam minha trajetória intelectual, de produção acadêmica e de compromissos sociais e políticos: a valorização do ensino de Graduação e do trabalho docente na
graduação; o desenvolvimento da competência pedagógica dos docentes da USP; a inclusão
de jovens de segmentos sociais expressivos na sociedade e ausentes na Universidade e a
formação de professores para a Educação Básica.
Minhas atividades profissionais sempre foram marcadas por compromissos que se traduzem na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, fundada na convicção de que
o processo educativo constitui, efetivamente, uma condição de maior igualdade social e de
desenvolvimento humano para todos; na convicção de que os espaços institucionais, democraticamente constituídos, por expressarem e contemplarem a diversidade e a pluralidade de
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pensamento são espaços legítimos para efetivar essa finalidade da educação; na convicção
de que o processo educativo de qualidade resulta da participação dos sujeitos nos processos
decisórios, o que se traduz em minha atuação no fortalecimento de práticas colegiadas na
condução dos projetos e das ações educativas.
Foi com essas convicções que assumi o desafio de ser Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo.
Nos quatro anos de gestão, os encaminhamentos e as ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria no campo acadêmico foram amplamente apoiadas pelas contribuições das Câmaras
do CoG (CCV - Curricular e do Vestibular; e CA – de Avaliação), das Comissões e dos Grupos
de Trabalho, constituídos por integrantes do Conselho de Graduação. No campo administrativo, a estrutura desta Pró-Reitoria foi ampliada para assegurar as condições de atuação
pretendidas. Esse conjunto de ações esteve intensamente articulado aos propósitos da atual
gestão reitoral, voltada para consolidar a liderança acadêmica da Universidade no cenário
nacional e internacional e aprofundar a inclusão social em seus espaços.
A colaboração dos Assessores, Profa. Dra. Maria Amélia de Oliveira Campos1, Profa. Dra.
Maria Isabel de Almeida2, e Prof. Dr. Maurício dos Santos Matos3, dos Pró-Reitores substitutos
Prof. Dr. Quirino Augusto de Camargo Carmello4, Prof. Dr. Milton Arruda Martins 5 e Prof. Dr.
Roberto Bolzani Filho6 e do corpo de Funcionários Técnicos, bem como o apoio sempre presente da Magnífica Reitora, Profa. Dra. Suely Vilela, do Vice-Reitor, Prof. Dr. Franco Maria Lajolo,
e do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. Armando Corbani, foi vital para o cumprimento
dos compromissos assumidos por esta Pró-Reitora de Graduação.
A decisão da USP, há vinte anos atrás, de estruturar as Pró-Reitorias como órgãos centrais, estrutura essa que corresponde diretamente às Comissões no âmbito de suas Unidades
de Ensino e Pesquisa, possibilitou que se assegurasse o seu sentido de universidade, bem
como a construção de amplo e significativo capital cultural e de gerenciamento democrático
da diversidade que a caracteriza.
Foi com orgulho e satisfação que a Pró-Reitoria de Graduação assumiu a responsabilidade
de formular respostas a esses desafios e mostrar que uma universidade pública e, nela, um
ensino de graduação de qualidade, são possíveis neste país.
Os caminhos trilhados para efetivar os compromissos e responsabilidades são detalhados
no presente Relatório, que é composto de duas partes.
Na Primeira Parte, são apresentadas as Diretrizes da gestão, os Programas criados anteriormente e sua continuidade; os Programas criados na atual gestão; as Ações Acadêmicas; as
Ações Administrativas na estrutura da Pró-G; as ações junto aos cursos de graduação diretamente vinculados à Pró-G (CCM e Licenciatura em Ciências a Distância); o quadro de pessoal;
e vários anexos. Nesta Primeira Parte predominam dados informativos e quantitativos.

Profa. Titular e Presidente da Comissão de Graduação Escola de Enfermagem – USP, e substituta da Pró- Reitora.
Profa. Dra. da Faculdade de Educação – USP.
Prof. Dr. da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP.
Prof. Associado da Escola de Agronomia Luiz de Queiroz – ESALQ – USP.
Prof. Titular da Faculdade de Medicina – USP.
Prof. Dr. Da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH – USP.
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Na Segunda Parte, optamos por destacar os Programas que consideramos de maior relevância na gestão. São eles: o Programa de Inclusão Social da USP – INCLUSP; o Programa
de Formação de Professores da USP - PFPUSP; Ensinar com Pesquisa; Pedagogia Universitária;
o Programa de Avaliação de Cursos (SIGA) e a USP e o ENADE; As mudanças no Vestibular USP
– FUVEST. São apresentadas as bases conceituais subjacentes a esses Programas; o detalhamento das ações de implantação e implementação; os impactos que provocaram no
âmbito da Universidade e na sociedade; resultados; análises preliminares; e demandas e
sugestões para a continuidade.
São Paulo, novembro de 2009.
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Selma Garrido Pimenta
Pró-Reitora de Graduação
Gestão 2006 - 2009
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Entendo que a universidade é uma instituição educativa cuja finalidade é o permanente
exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão. Ou seja, na produção do conhecimento a partir da problematização dos conhecimentos historicamente produzidos e de seus resultados na construção da sociedade humana e das novas demandas
e desafios que esta coloca. Estes, por sua vez, são produzidos e identificados inclusive nas
análises que se realizam no próprio processo de ensinar, na experimentação e na análise dos
projetos de extensão, por meio das relações que são estabelecidas entre os sujeitos e os objetos de conhecimento.
Com afirmou Edgar Morin7, a universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza uma herança cultural de saberes, idéias e valores que acaba por ter um efeito regenerador, porque a universidade se incumbe de reexaminá-la, atualizá-la e transmiti-la [ao mesmo tempo que] gera
saberes, idéias e valores que, posteriormente, farão parte dessa mesma herança. Por isso, a universidade é conservadora, regeneradora e geradora. Tem, pois uma função transsecular que vai do
passado ao futuro por intermédio do presente da crítica ao presente, com vistas a humanizar
a sociedade. Entendo, portanto, que o sentido da educação é o de possibilitar que todos os
seres humanos tenham as condições de serem partícipes e desfrutadores dos avanços da civilização historicamente construída, e responsáveis pela criação de propostas criadoras visando
à superação dos danos causados por essa mesma civilização.
Essa compreensão do significado da universidade permite indicar as principais finalidades
de seus cursos de graduação que são a criação, o desenvolvimento, a transmissão e a crítica
da ciência, da técnica e da cultura; a preparação para o exercício de atividades profissionais
que exijam a aplicação de conhecimentos e de métodos científicos e para a criação artística;
e o apoio científico, técnico e ético ao desenvolvimento cultural, social e econômico da sociedade.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Introdução

O ensino na universidade, por sua vez, constitui um processo de busca e construção científica e de crítica ao conhecimento produzido, ou seja, de seu papel na construção da sociedade. Nesse sentido, marcam-no algumas características:
a. propiciar o domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas
científicos que assegurem o domínio científico e profissional do campo específico e que devem ser ensinados criticamente (isto é, em seus nexos com
a produção social e histórica da sociedade);
b.
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considerar a interdisciplinaridade como possibilidade de superação da visão
e da formação fragmentada;

7 MORIN, Edgar (2000) Complexidade e transdisciplinaridade – a reforma da universidade e do ensino fundamental. Natal.
EDUFRN.
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c.

conduzir à autonomia progressiva do aluno na busca de conhecimentos;

d.

considerar o processo de ensinar/aprender como atividade integrada à investigação;

e.

desenvolver habilidades de pesquisa que se integrem aos cursos, superando
uma iniciação científica, por vezes, não se integra ao percurso formativo na
graduação, reduzindo os estudantes a simples ‘operários’ nos laboratórios
dos professores;

f.

desenvolver a capacidade de reflexão;

g.

substituir o ensino limitado à transmissão de conteúdos, por um ensino que
se constitui em processo de investigação, análise, compreensão e interpretação dos conhecimentos e de seus fundamentos e métodos em seus aspectos epistemológicos, históricos, sociais, culturais, éticos e políticos;

h.

integra vertical e horizontalmente a atividade de investigação à atividade de
ensinar do professor;

i.

criar e recriar situações de aprendizagem;

j.

valorizar a avaliação diagnóstica e compreensiva da atividade pedagógica
mais do que a avaliação como controle;

k.

conhecer o universo cultural e de conhecimentos dos alunos e, a partir deles,
desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e participativos.

Essas características do ensinar na universidade exigem uma ação docente diferenciada
da tradicionalmente praticada. Na docência, como profissional que realiza um serviço à sociedade, o professor universitário precisa atuar de forma reflexiva, crítica e competente no
âmbito de sua disciplina, explicitando seu sentido, seu significado e sua contribuição no percurso formativo dos estudantes e no projeto político-pedagógico dos cursos, coletivamente
consensuado e vivido no cotidiano do ensino e da pesquisa. Projeto esse que é estabelecido
a partir do diálogo com o Projeto Político-Pedagógico Institucional, a partir da identidade de
cada curso, considerando as demandas da sociedade contemporânea em geral e no contexto
do campo de ação próprio das áreas de saber envolvidas.
É preciso valorizar o ensino de graduação na universidade.
Na sociedade contemporânea, o ensino de graduação encontra-se fortemente submetido à lógica do mercado e do consumo, cujas características resumidas são: uma imensa
usina de produção onde os estudantes são considerados apenas como elos do sistema; a
aprendizagem é rápida e ligeira, sem muito esforço, para obter créditos e diplomas; o processo de formação não é mais do que um supermercado no qual as disciplinas estão dispostas
em gôndolas, à escolha do estudante, e disponibilizadas conforme a decisão individual dos
docentes ou departamentos; a carreira acadêmica dos professores (publicar muito e o mais
rápido possível) tem primazia em relação à formação dos estudantes; a cultura acadêmica e a
cultura dos jovens fica separada por um fosso intransponível.
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Há que se criar uma nova cultura acadêmica nos cursos de graduação na universidade
que considere: o direito do acesso à formação que garanta aos estudantes o desenvolvimento de uma postura frente ao saber, que supere a especialização estreita, problematize as
informações e garanta a sua formação como cidadão e profissional cientista compromissado com a aplicação do conhecimento em prol da melhoria da qualidade de vida de toda a
sociedade; que possibilite o desenvolvimento do pensamento autônomo, substituindo a
simples transmissão do conhecimento pelo engajamento dos estudantes; por um processo que permita ao estudante interrogar o conhecimento elaborado, pensar e pensar
criticamente; que enseje a resolução de problemas; estimule a discussão, desenvolva
metodologias de busca e de construção de conhecimentos (ensinar com pesquisa); que
confronte os conhecimentos elaborados e as pesquisas com a realidade; mobilize visões
inter e transdisciplinares sobre os fenômenos e aponte e possibilite a solução de problemas sociais (ensinar com extensão). Uma nova cultura acadêmica que valorize o trabalho
dos docentes na graduação.
Com base nesses pressupostos e considerações definimos as Diretrizes da Pró-Reitoria de
Graduação na USP para o período de 2006 a 2007 e 2008 – 2009.

BIÊNIO 2006 2007  PREMISSAS E DIRETRIZES
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As diretrizes para o primeiro período biênio de gestão (2005-2007) da Pró-Reitoria de Graduação foram formuladas tendo por base as premissas a seguir, expressas em considerandos:
Considerando as características da graduação na USP: 230 cursos, das três grandes áreas do conhecimento, abrigados em 41 Unidades, distribuídos em seus seis campi no interior
do Estado e um na Capital (USP Oeste e Leste), com cursos recentemente criados e cursos
criados no final do século XIX, com cerca de 60 mil estudantes, 10.500 vagas de ingresso,
cerca de 140 mil candidatos em seu vestibular, mais de 5 mil docentes envolvidos com a
graduação;
Considerando a necessidade de praticar uma política de equalização das Unidades e das
Áreas para valorização e aprimoramento de seus cursos, na disponibilização de verbas e no
atendimento de demandas específicas;
Considerando que a graduação na universidade nutre-se da pesquisa e da extensão, o
que caracteriza a atividade de ensinar como síntese, a um só tempo, do conhecimento produzido, permanentemente avaliado frente aos desafios da atualidade, com vistas à produção
de novos conhecimentos;
Considerando que a finalidade dos cursos de graduação da USP é a formação de profissionais competentes para interferir científica, técnica, cultural e socialmente na construção de
uma sociedade que se deseja justa e democrática;
Considerando as políticas definidas pela atual gestão reitoral de valorização da graduação
em seus componentes de docência e aprendizagem, e a política de inclusão social, asseguradas a qualidade e as características de acesso e permanência, conforme o Regimento da USP;
Considerando a Avaliação Institucional USP 2003/2005, que apresentou um amplo diagnóstico das demandas e dos projetos das Unidades para a melhoria da graduação, com des-
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taque para os temas da pedagogia universitária (currículo, docência, projeto pedagógico),
evasão e internacionalização;
Considerando a ampliação expressiva de vagas na gestão anterior, a necessidade de implementação e avaliação de novas demandas e os projetos em curso na Pró-Reitoria de Graduação, consoantes com a atual gestão;
Considerando que esta é uma Universidade pública e de ponta no cenário nacional e
internacional e
Considerando, sobretudo, os princípios que motivaram e que orientam minha inserção
acadêmica e trajetória profissional na área da educação, foram definidas quatro grandes diretrizes para a gestão acadêmica no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação.
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1.

VALORIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO



Implementar programas e ações voltados à melhoria da qualidade formativa dos
discentes e das condições da docência, com a finalidade de:



democratizar o acesso à pesquisa na graduação, em ações conjuntas com as Pró–
Reitorias de Pós-Graduação e de Pesquisa, com ações colaborativas e complementares a agências de fomento;



integrar atividades de ensino e pesquisa, entendendo esta última como condição de um ensino que desenvolve a capacidade de pensar;



apoiar a melhoria de laboratórios e salas ambiente de infra-estrutura informática
para uso pelos alunos, a aquisição de livros e outras mídias consideradas básicas
para as disciplinas da graduação para a utilização pelos alunos;



criar programas de formação geral dos estudantes da USP, articulados com a Pró–
Reitoria de Cultura e Extensão, integrando várias Unidades das diferentes áreas
do conhecimento, os institutos e Museus da USP, com o objetivo de oferecer
espaços para os estudantes apreenderem uma visão de Universidade e de convivência interdisciplinar;



apoiar a implementação de Grupos de Apoio Pedagógico;



apoiar ações e projetos das Unidades referentes à redução da evasão;



apoiar propostas e programas para experimentação de novas formas de organização curricular, novas formas de ensino na universidade; de organização departamental e não-departamental, novos modelos pedagógicos para o ensino noturno, para ensino presencial e não-presencial, com apoio às relações midiáticas
professor/aluno/turmas;



apoiar o desenvolvimento profissional e acadêmico de docentes (anexos 1 e 5);



valorizar a orientação de iniciação científica institucional realizada por docentes
recém-doutores;
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propor programas e ações de internacionalização integrados entre as Pró–Reitorias, a partir das propostas das Unidades.

2. INCLUSÃO SOCIAL, COMPREENDIDA EM DOIS PROGRAMAS:
Em médio e longo prazos:


ampliar e melhorar a formação de quadros profissionais para os sistemas públicos nas diversas áreas, com vistas a fortalecer as relações já existentes com a
Universidade, dando-lhes dar maior visibilidade;



especificamente na área da formação de professores, implementar o Programa
de Formação de Professores – USP 2003, investindo no seu fortalecimento nas diversas Unidades e no estabelecimento de relações conveniadas com os sistemas
públicos de ensino para a realização de estágios curriculares que assegurem:
a.

formação inicial mais adequada para a inserção profissional transformadora
dos egressos da USP nas escolas e sistemas de ensino;

b.

formação contínua dos professores das escolas e sistemas envolvidos, em
projetos conjuntos com as unidades da USP;

c.

maior proximidade do ensino e disponibilização da pesquisa às escolas face
aos desafios e problemas que a sociedade atual lhes coloca.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO



Em curto e médio prazos:


ampliar e potencializar o Programa USP-Profissões, juntamente com a Pró–Reitoria de Cultura e Extensão, com vistas a divulgar enfaticamente a USP entre os
alunos das redes públicas, com ênfase nas ações de inclusão social, que lhes permitiram ampliar suas possibilidades de sucesso no vestibular para o ingresso na
Universidade;



identificar, discutir e potencializar ações de inclusão que já são realizadas nas
Unidades da USP;



propor, apoiar e potencializar programas de formação contínua para os profissionais que atuam nas escolas públicas nas diversas áreas do conhecimento;



apoiar programas específicos de Unidades para sustentar a permanência de alunos ingressantes no vestibular que apresentem necessidades escolares especiais;



estudar e viabilizar possibilidades de oferta de preparação para o vestibular.

3. AMPLIAÇÃO DE VAGAS


22

definir critérios qualitativos para uma proposta de ampliação de vagas na graduação que combine ofertas da USP com demandas sociais para áreas emergentes
do conhecimento e do mundo do trabalho;
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definir e potencializar programas de relação entre a formação acadêmica e mundo do trabalho, incluindo estudos sobre a trajetória dos egressos e empregabilidade.

4. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA


ampliar as formas existentes de comunicação a distância da USP, internamente e
externamente com outras universidades do país e do mundo; com os sistemas
de ensino e o mundo do trabalho, utilizando meios interativos e disponibilizando
aulas, conferências, simpósios etc. que ocorrem na USP;



criar programas gratuitos de formação contínua, em interação com a Pró–Reitoria
de Cultura e Extensão, a partir de demandas específicas e de propostas da USP;



implementar o programa de Formação Graduada de Professores de Ciências, a
distância e de modo experimental, a ser acompanhado e avaliado em seus resultados.

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

BIÊNIO 2008 2009  PREMISSAS E DIRETRIZES

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 23

Às premissas expressas nas atividades do período anterior, foi possível agregar as apresentadas a seguir:
Considerando a receptividade da comunidade USP aos Projetos e Programas em desenvolvimento na Pró-Reitoria de Graduação, com destaque para aqueles que têm por foco a
melhoria do ensino e dos cursos de graduação, a valorização da docência no âmbito da pedagogia universitária e a internacionalização da graduação;
Considerando que a implementação do Programa INCLUSP com a paulatina superação
das dificuldades inerentes ao tema da inclusão na Universidade;
Considerando a melhoria das condições organizacionais para a gestão desta Pró-Reitoria
realizadas no biênio anterior;
Considerando a expressiva produtividade dos Grupos de Trabalhos (GTs) nas várias temáticas acadêmicas e de gestão dos sistemas corporativos (Júpiter);
Considerando a ampliação criteriosa de vagas realizada no biênio 2006-2007;
Considerando a implementação de novos programas de apoio aos laboratórios de ensino;
Considerando a criação de infra-estrutura e a produção de indicadores institucionais
sobre evasão, tempo médio de permanência, portal de egressos, relação candidatos/vagas,
para a realização da avaliação de cursos.
Foram definidos os seguintes aprofundamentos à implementação das quatro grandes
diretrizes.
1. VALORIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO


Aprovar o novo Regimento da Graduação na USP;



Consolidar a relação pesquisa e ensino nos cursos de graduação;
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Consolidar os Programas criados no biênio anterior: Pedagogia Universitária, Ensinar com Pesquisa, Internacionalização da Graduação, Salas Eletrônicas;

 Implementar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o Programa “Roteiros na USP” com os objetivos de ampliar a formação geral
dos estudantes da USP, integrando as áreas de conhecimento, e possibilitar o conhecimento dos espaços geográficos dos campi da USP e suas riquezas (acervos
tombados, edifícios, arquivos etc.); espaços ambientais; museus de artes, ciências e
tecnologia; espaços musicais e outros;


Estruturar e implementar o sistema de Avaliação de Cursos na Universidade;



Apoiar iniciativas das Unidades para avaliação de disciplinas;



Estruturar e implementar o portal de egressos como subsídio à elaboração/revisão dos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação;



Explicitar as atribuições pedagógicas da Coordenação de Curso nas funções que
lhes são próprias, de acompanhamento da trajetória acadêmica dos estudantes
de graduação;



Apoiar a melhoria de laboratórios e salas-ambiente e a melhoria das condições
de uso das bibliotecas e de outras mídias consideradas básicas para as disciplinas
da graduação e para a utilização pelos alunos;



Apoiar propostas e programas para experimentação de novas formas de organização curricular e de ensino na universidade; de organização departamental
e não-departamental, novos modelos pedagógicos para o ensino noturno, para
ensino presencial e não – presencial, com apoio às relações midiáticas professor/
aluno/turmas;



Analisar e propor critérios de alteração do Sistema Nacional de Avaliação (SINAES) com vistas a eventual adesão da USP ao CONAES.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO



2. CONSOLIDAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES DA USP LICENCIATURAS


Investir no fortalecimento do Programa nas diversas Unidades que o comportam;



Estabelecer relações conveniadas com os sistemas públicos de ensino para a realização de estágios curriculares que assegurem:
a..

formação inicial mais adequada para a inserção profissional transformadora
dos egressos da USP nas escolas e sistemas de ensino;

b.

formação contínua dos professores das escolas e dos sistemas envolvidos,
em projetos conjuntos com as Unidades da USP;
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c.


maior proximidade do ensino e disponibilização da pesquisa para as escolas
face aos desafios e aos problemas que a sociedade atual lhes coloca.

Realizar seminários nacionais e internacionais em vários âmbitos do ensino de
graduação.

3. INCLUSÃO SOCIAL  INCLUSP


Consolidar a implementação do Programa INCLUSP no que toca ao Vestibular, às
ações nas escolas públicas (Avaliação Seriada e Formação Contínua) e à Política
de Apoio à Permanência e Formação;



Implementar ações de avaliação do Programa, com a definição de um Protocolo
de Pesquisas junto a agências de fomento e o Acompanhamento Qualitativo da
Trajetória Acadêmica dos ingressantes INCLUSP;



Realizar Seminários nacionais e internacionais de discussão;



Filiar a USP a redes internacionais e nacionais de estudos e pesquisas sobre Ingressantes nas Universidades.

4. APRENDIZADO ELETRÔNICO AE

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

Os esforços Pró-Reitoria de Graduação concentram-se na discussão e consolidação das
seguintes ações:
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Definição de Plano de Instrumentação Tecnológica e Suporte Técnico ao Aprendizado Eletrônico (Ae) nas Unidades da USP, em parceria com a Coordenadoria de
Tecnologia da Informação (CTI);



Elaboração de projeto de implantação de centros de produção, salas com tecnologia avançada e de videoconferência, em conjunto com a CTI, destinados a
servir de ambiente de apoio para IPTV, reuniões e cursos a distância nas Unidades
da USP.

25

10/2/2010 10:36:19

1. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DE LABORATÓRIOS
DIDÁTICOS PRÓLAB
O Pró-Lab foi lançado em 2002 com o objetivo de propiciar recursos para projetos de melhoria dos laboratórios didáticos para a graduação. Em 2006, foram alocados R$2.000.000,00,
distribuídos a 36 Unidades de Ensino e ao Centro de Informática de São Carlos.
Em 2007, foi reformulado passando a contar com duas linhas. A primeira, destinada à
Manutenção dos laboratórios (L1), com recursos de R$ 2.000.000,00 distribuídos de acordo com os critérios definidos pelo Conselho de Graduação: 20% de cota fixa, 80% em
função do número de matrículas por crédito-aula e teto de R$100.000,00.
A segunda, para Reequipamento (L2), com R$ 1.950.000,00 anuais, aplicados mediante
a apresentação de projetos de ampliação, inovação ou reequipamento desses laboratórios.
Nessa segunda linha, 26 projetos foram contemplados em 2007 e 2008 e 14 projetos foram
contemplados em 2009, finalizando assim o atendimento às 40 Unidades, que puderam contar com o montante máximo de R$150.000,00.
Desta forma, o total disponibilizado nas três etapas do programa é de R$ 6.000.000,00.
BALANÇO

R$

6

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

I. Programas em andamento e novos

MILHÕES
destinados ao programa no quadriênio

2. PRÓLAB: EVOLUÇÃO DE 2002 A 2009
ANO

Valor atendido (R$)

% atendimento

2002

9.893.192,92

2.700.000,00

27,3

2003

18.953.532,11

2.700.000,00

14,2

2004

13.661.063,88

1.575.199,73

11,5

2005

14.472.338,64

1.935.826,64

13,4

Total

56.980.127,55

8.911.026,37

15,6

2006

12.437.114,36

2.000.000,00

16,1

L1

2.029.931,81

2.000.000,00

98,5*

2007 L2

4.840.913,44

1.950.000,00

40,3

2008

L1

2.024.402,02

2.000.000,00

98,8

2008

L2

3.006.189,44

1.950.000,00

64,8

2007
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2009 L1
2009

L2

Total

1.305.999,74

2.000.000,00

153

1.944.253,81

2.100.000,00

108

27.588.804,62

14.000.000,00

50,7

* O Programa foi reestruturado em 2007 e passou a contar com duas linhas de atendimento:
manutenção (L1) e reequipamento (L2).

3. PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS ACADÊMICOS PRÓEVE
O Pró-Eve foi lançado em 2002 e tem por objetivo estimular atividades extracurriculares
que colaborem com a formação integral do aluno. Em 2006, a dotação orçamentária para
o Programa foi de R$ 400.000,00. Foram encaminhadas e atendidas 173 solicitações das
Unidades de Ensino. Em 2007, a dotação orçamentária para o Programa foi de R$ 426.040,00.
Foram encaminhadas e atendidas 207 solicitações de 38 Unidades, um Centro e três Museus.
Em 2008, a dotação orçamentária para o Programa foi de R$ 426.040,01. Foram encaminhadas e atendidas 145 solicitações de 40 Unidades, dois Centros e quatro Museus, com o
atendimento direto aos alunos de graduação. Em 2009, foram alocados R$ 582.077,00 (acréscimo de 25% em relação a 2008). Foram atendidas no 1º. Semestre de 2009, 91 solicitações,
de 40 Unidades, dois Centros, quatro Museus e dois Institutos Especializados. Em 2007 houve
alteração do critério de cotas às Unidades, conforme o número de matrículas. As verbas são
atribuídas após análise e deliberação das CGs.
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R$

1.834

MILHÃO
destinados ao programa no quadriênio

Pró-Eve: evolução de 2002 a 2009
ANO

Valor (R$)

Solicitações atendidas

% atendimento

2002

180.000,00

26

27,3

2003

360.000,00

103

14,2

2004

400.000,00

102

11,5

2005

528.000,00

134

13,4

Total

1.468.000,00

365

15,6

2006

400.000,00

173

16,1

2007*

426.040,01

207

98,5*

2008

465.661,72

145

40,3

2009

582.077,00

91

98,8

Total

1.873.778,73

616

64,8

*Mudança na política de divulgação, do controle e do critério do Programa.
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O Programa teve início em fevereiro de 2007 e concede 800 bolsas a cada ano, no valor
de R$ 300,00 mensais a alunos orientados por docentes pesquisadores. As bolsas têm a duração de um ano, podendo ser renovada por mais um, mediante a apresentação de relatório
do período e comprovação do bom desempenho acadêmico do aluno. São distribuídas por
cotas às Unidades de Ensino e Pesquisa da USP, conforme o total de matrículas e o percentual
de estudantes com renda familiar até R$ 1.500,00 mensais. A partir de 2008, passou a integrar a Política de Apoio à Permanência e à Formação, coordenada pela Vice-Reitoria e com
coordenação executiva da COSEAS, e apoiada com verba orçamentária. Gerenciamento do
Programa: à Pró-Reitoria de Graduação compete o planejamento, a execução administrativa
e financeira e o acompanhamento e avaliação do Programa. À Coordenadoria de Assistência
Social (COSEAS) compete a classificação socioeconômica dos alunos pré-selecionados pelas
Unidades. Às Unidades, por meio da Comissão de Graduação, cabe realizar a seleção das
propostas, acompanhar o desenvolvimento do projeto, por relatórios, e o desempenho acadêmico do aluno, por meio do histórico escolar.
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4. PROGRAMA ENSINAR COM PESQUISA8

Bolsa Ensinar com Pesquisa
Unidades

28

8

Alunos Beneficiados

EACH

143

ECA

26

EE

8

EEFE

16

EEL

12

EERP

26

EESC

24

EP

8

ESALQ

22

FAU

5

FCF

1

FCFRP

4

FD

1

FE

9

FEA

14

FEARP

54

FFCLRP

159

FFLCH

10

FM

20

FMRP

1

FO

4

Relatório específico do Programa Ensinar com Pesquisa compõe a Parte II deste.
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FOB

6

FORP

5

FSP

3

FZEA

10

IAG

8

IB

2

ICB

2

ICMC

23

IF

34

IFSC

15

IGc

7

IME

35

IO

1

IP

3

IQ

12

IQSC

5

TOTAL

738

2.144

bolsas
concedidas

2060

projetos
aprovados

5. PROGRAMA DE APOIO A INTERNACIONALIZAÇÃO
DA GRADUAÇÃO PRÓINT
Em 2006 a USP assinou convênio com o Banco Santander, que dispôs 40 bolsas para
internacionalização com Países Ibéricos, e, posteriormente, incluiu as bolsas Luso-Brasileiras.
Considerando a grande demanda, a Pró-G criou no ano seguinte o Pró-Int, com vista a apoiar
o projeto de internacionalização nas Unidades, destinando recursos financeiros para subsidiar
a participação de alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, em eventos
ou atividades acadêmicas no exterior. Os recursos são distribuídos por cotas às Unidades de
Ensino, Centros e Museus, baseada no número de matrículas nos cursos da Unidade. Entre
2006 e 2007, o programa teve uma dotação de R$600.000,00 e 32 Unidades de Ensino e um
centro fizeram uso de sua cota de recursos, contemplando 130 alunos que tiveram a oportunidade de participar de eventos ou intercâmbios internacionais. Em 2008, foram alocados
R$437.200,00, tendo sido atendidas 40 Unidades, Centros, Museus e Institutos especializados.
Assim, 300 alunos tiveram a oportunidade de participar de eventos ou intercâmbios internacionais, contabilizando 163 solicitações atendidas. Em 2009, foram alocados R$546.500,00
(acréscimo de 25% em relação a 2008). No 1º semestre de 2009, 73 alunos participaram de
atividades internacionais que somados aos eventos internacionais, como Congressos Internacionais sediados no Brasil, totalizam 120 atendimentos. No segundo semestre de 2009, com
o objetivo de expandir o atendimento do Programa Pró-Int às Unidades de Ensino, Centros,
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destinados ao programa
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Institutos e Museus, que têm utilizado os recursos do Programa, de acordo com as diretrizes
da Internacionalização da Graduação, a Pró-Reitoria de Graduação disponibilizou uma cota
adicional de 20%, calculada sobre o montante da cota já disponibilizada em 2009.
Esta cota adicional, que totaliza R$109.300,00, foi destinada prioritariamente às Unidades
que apresentaram demandas qualificadas que não puderam ser atendidas com os recursos
que a elas já haviam sido disponibilizados.
O Programa também complementou em 2007 e 2028 o valor das Bolsas Luso-Brasileiras
no sentido de igualá-lo ao valor das Bolsas para os Países Ibéricos, financiadas pelo Santander.

6. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA PRÓSALAS
O Pró-Salas foi criado em 1996 como um programa de estágio e capacitação discente e
de extensão para os estudantes de Arquitetura e tem por finalidade apoiar projetos de intervenção para melhoria dos espaços físicos da Universidade. O Depto. de Arquitetura da EESC
e a FAU coordenam o Programa nos dois campi. A atuação da Coordenadoria de São Carlos
estende-se hoje a uma série de outras atividades além de projetos de requalificação e readequação de espaços didáticos e administrativos para além de seu próprio campus, incluindo o
da capital, nos quais desenvolveu nos dois últimos anos projetos de ampliação de bibliotecas,
auditórios e anfiteatros; requalificação de espaços esportivos e de convivência; de web design
para sites de disciplinas e cursos; de projeto gráfico para material de divulgação de aspectos
da graduação e de Congressos Científicos Internacionais.
No período compreendido entre 2006 e 2009 foram destinados às Coordenadorias
R$425.000,00 para aquisição de equipamentos, viagens técnicas e compra de material de
consumo para realização dos projetos.
A coordenação da FAU foi reestruturada em 2009, a fim de que assumisse seu compromisso com o campus Butantã, quando se propôs a oferecer atendimento às demandas de comunicação visual. Os professores responsáveis estão finalizando a montagem do laboratório
e orientando os estagiários na elaboração dos projetos.

BALANÇO

425

R$

MIL
destinados ao programa no Quadriênio 2006/2009

7. PROGRAMA PRÓALUNO
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O Pró-Aluno foi criado em 1994 e tem por objetivo prover aos estudantes recursos básicos
de informática, tanto de hardware como de software, para uso exclusivo nas atividades de
graduação. Em 2006, em parceria com a CTI foram trocados todos os equipamentos e amplia-
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do o número de salas. Atualmente, estão funcionando 48 Salas, instaladas em 44 Unidades,
totalizando 1.113 equipamentos (micros e servidores) em uso. Além disto, a Pró-Reitoria de
Graduação mantém 376 vagas para monitores que atuam diretamente nas Salas Pró-Aluno,
no sentido de viabilizar a operação das Salas, trabalhar em conjunto com o encarregado local,
verificando o bom funcionamento dos equipamentos e orientar os alunos na utilização dos
recursos de software e de hardware oferecidos. No segundo semestre de 2009, entrou em
funcionamento a Sala Pró-Aluno do campus II da Escola de Engenharia de Lorena. Para 2010
prevê-se a instalação da Sala Pró-Aluno da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão
Preto, totalizando 50 Salas em 45 unidades e somando 1144 equipamentos.

BALANÇO

1.113

EQUIPAMENTOS
(micros e servidores)

376

VAGAS
de monitoria
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8. PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DA USP INCLUSP9
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Em 2006, a Universidade de São Paulo aprovou o Programa de Inclusão Social – INCLUSP –
com o objetivo de buscar alternativas ao quadro de exclusão social que dificulta o ingresso de
estudantes dos segmentos sociais menos favorecidos na Universidade. Colocado em prática
a partir de 2007, o INCLUSP tem como objetivo incentivar a maior participação de estudantes
egressos do ensino médio público no vestibular e ampliar o ingresso e o apoio à permanência
desses estudantes na USP a partir de ações antes, durante e depois do vestibular. Como ações
previstas para serem desenvolvidas durante o vestibular, o INCLUSP estabeleceu um sistema
de pontuação acrescida, caracterizado por um acréscimo na pontuação obtida nas duas fases
do vestibular pelo candidato que comprovasse ter cursado integralmente o ensino médio em
escola pública no país.
Em 2007 e 2008, um bônus de 3% foi concedido a esses candidatos. Em 2009, além do
bônus de 3% concedido a todos os estudantes de escola pública, foram incluídos outros dois:
um, de até 6%, decorrente do desempenho desses estudantes no ENEM, e outro, de até 3%,
qualificado pelo desempenho do estudante na prova do Programa de Avaliação Seriada da
USP – PASUSP – aplicada em 2008 somente para estudantes do 3º ano do ensino médio
público regular de escolas da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.
Como reflexo das ações do INCLUSP, a USP em 2009 alcançou um nível histórico de estudantes de escolas públicas ingressantes em seus cursos, ultrapassando o percentual de 30%
(ver figura 1), mesmo dentro de um cenário bastante desfavorável, marcado por uma tendência de queda nas inscrições do vestibular de candidatos em geral e de candidatos oriundos
do Ensino Médio público. Esse aumento foi reflexo direto do aperfeiçoamento do INCLUSP no
vestibular 2009, que ampliou as bonificações do Sistema de Pontuação Acrescida.

9 Ver a análise detalhada e os impactos do INCLUSP no Relatório específico do Programa que compõe a Parte II deste
e Anexo 3.
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Figura 1. Percentual de estudantes de escolas públicas que ingressaram na USP no período de
2001 a 2009 em relação ao número de vagas realmente preenchidas em cada um dos anos.

Outro ponto importante a observar é que, em 2009, 385 estudantes oriundos de escolas
públicas ingressaram nos 15 cursos mais concorridos da USP, valor 2,5 vezes maior do que os
152 estudantes que conseguiram ingressar nos 15 cursos mais concorridos em 2006 (ano que
antecedeu o INCLUSP), indicando uma contribuição significativa do INCLUSP na ampliação do
número de alunos de escola pública em cursos concorridos. Um detalhamento maior dessa
ampliação é apresentado na tabela 1.

Tabela 1. Comparação do percentual de vagas preenchidas por alunos que cursaram todo o Ensino Médio
em escola pública em cursos de alta concorrência. Dados relativos aos anos de 2006 e 2009.
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Nota-se um aumento expressivo de alunos de escola pública ingressantes no curso
de Medicina (campus São Paulo) em 2009 quando comparado ao ano que antecede o INCLUSP. Em 2006, do conjunto de alunos ingressantes no curso de Medicina, apenas 9 haviam
cursado todo o Ensino Médio em escola pública. Em 2009 este número aumentou para 68,
representando uma ampliação de aproximadamente 75%. Estes resultados ilustram a maior
influência dos bônus praticados pela USP em cursos mais concorridos.
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As ações do INCLUSP também tiveram um impacto positivo na ampliação do percentual de alunos negros no conjunto de ingressantes, ampliando-se de 12,47% em 2006 para
14,26% em 2009.

POLÍTICA DE APOIO À FORMAÇÃO E À PERMANÊNCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

Considerando que uma política de inclusão social deve levar em consideração o oferecimento de múltiplos tipos de apoio indispensáveis aos alunos ingressantes, alvo dessa política,
para que possam se manter no curso e completar com êxito seu trajeto escolar e que deve
ainda assegurar apoio financeiro para que estes possam prosseguir seus estudos no curso
escolhido, a USP instituiu uma nova Política Institucional de Apoio à Permanência e à Formação, sob a coordenação geral da COSEAS, a partir das ações que vinham sendo praticadas e
contemplando as novas demandas provocadas pelo INCLUSP, e com recursos orçamentários.
Em 2006 e 2007 foram concedidas 416 e outras 200 bolsas em 2008, por meio do Convênio
estabelecido entre o Santander/Universidades e a USP, no valor de R$ 250,00/mês. Além disso,
a FUVEST concedeu outras 178 bolsas, de igual valor, direcionada aos alunos ingressantes.
Em 2009, são 200 bolsas, no valor de R$ 250,00/mês (Convênio USP/Santander) e 200 bolsas,
no valor de R$ 300,00 (FUVEST). O Convênio entre a USP e o Santander/Universidades prevê
ainda mais 200 bolsas para o ano de 2010. Essas bolsas foram administradas pela Pró-G em
colaboração com a COSEAS. Assim como as bolsas do programa Ensinar com Pesquisa, que,
criado em 2006, passou neste ano a integrar essa Política. Esse programa é voltado prioritariamente aos estudantes de baixa renda, que estejam a partir do 2o ano de curso.
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EMBAIXADORES DA USP
Apesar dos resultados favoráveis na elevação dos percentuais de estudantes egressos de
escola pública nos cursos da USP, observou-se uma tendência de queda desses estudantes na
inscrição ao vestibular, o que poderia ser interpretado como reflexo de uma cultura de autoexclusão, que foi se instaurando nas escolas públicas e nos seus estudantes, em decorrência
do descaso com que os governos dos últimos 30 anos têm tratado essas escolas no que se
refere a sua qualidade. Outras possíveis hipóteses explicativas dessa diminuição de inscritos
no vestibular são a criação de novos campi de Guarulhos e Diadema da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), a criação da Universidade Federal do ABC (UFABC) e, principalmente,
pela corrida dos alunos formados no ensino médio ao Prouni (Programa de bolsas para o
ensino superior privado concedidas pelo governo federal).
Assim, para dar conta dos objetivos orientadores do INCLUSP, criamos o programa Embaixadores da USP nas Escolas Públicas com a finalidade de nelas divulgar a Universidade, com
ênfase em três aspectos: o caráter público e gratuito da USP, a possibilidade de obter isenção
da taxa de inscrição no vestibular e a existência de um programa de apoio à permanência
dos estudantes após o ingresso. Em 2007, 549 estudantes do ensino médio público do Estado
de São Paulo, que haviam ingressado na USP, foram convidados a retornar às suas escolas de
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origem para falar sobre seu sucesso em ingressar na Universidade. Em 2008 o Programa teve
a participação de 565 ingressantes. Os estudantes retornaram às escolas nas quais haviam
estudado, representando um universo de 700 escolas do sistema estadual de ensino10, o que
mostra a abrangência dessa iniciativa pioneira, além de sua importância em contar com a
participação de jovens recém-egressos dessas escolas. A atuação desses jovens tem a capacidade de acender a chama da esperança, por meio de seus exemplos e da familiaridade que
mostram como egressos vitoriosos da Instituição, o que estimula os colegas a acreditar, mais
do que tudo, em suas possibilidades. São estimulados a enfrentar os seus próprios desafios, a
se preparar devidamente para o vestibular e a buscar, com determinação, o ideal de ingressar
em uma universidade pública, como a USP.

AVALIAÇÃO SERIADA DA USP PASUSP

34

A Avaliação Seriada, tal como definida no INCLUSP, tem por objetivo principal aproximar a
USP das escolas públicas da rede estadual de ensino e estimular a participação dos estudantes dessas escolas no seu vestibular, contribuindo para reverter sua cultura de auto-exclusão.
Consiste de uma prova elaborada pela USP, a aplicada nas escolas que optarem por participar
do Programa. O desempenho dos estudantes que, por sua vez, optarem por participar do
PAS-USP se traduz em bônus adicional de até 3%, proporcional ao resultado obtido na prova.
O desempenho do estudante no ENEM também passou a ser traduzido em bônus adicional
de até 6%, proporcional ao resultado obtido pelo estudante nessa prova. A aplicação do bônus universal de 3% e do bônus qualificado pelo desempenho do estudante no PASUSP e no
ENEM pôde resultar em um bônus de até 12% para candidatos ao Vestibular da USP provenientes de escolas públicas que demonstrem seu mérito acadêmico por meio da pontuação
máxima nessas provas.
Desenvolvido a partir de 2008 e com vistas ao vestibular Fuvest 2009, o PASUSP foi implementado por intermédio de Convênio entre USP, FUVEST e SEESP, possibilitou que estudantes
do 3º ano do Ensino Médio, matriculados em escolas de ensino regular da rede pública no
Estado de São Paulo pudessem se inscrever para realizar a prova do PASUSP, aplicada pela FUVEST. A prova foi aplicada em cinco regiões da Capital e em 44 cidades do interior do Estado
de São Paulo e em 101 estabelecimentos de ensino. Quase 50 mil alunos inscreveram-se e
7.868 realizaram a prova, cujo resultado foi revertido em bônus adicional de até 3% na nota
da primeira e da segunda fase do vestibular da FUVEST.
Em 2009 e com vistas ao vestibular Fuvest 2010, alunos da rede municipal de ensino também puderam participar do PASUSP. Assim, nesse ano, o PASUSP destinou-se aos interessados que cursaram o 1º e 2º anos do Ensino Médio em escolas públicas estaduais paulistas,
vinculadas à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ou escolas públicas municipais;
e os alunos matriculados em escolas públicas paulistas na modalidade EJA (Educação para
10

Essa rede conta com cerca de três mil escolas de Ensino Médio.
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Jovens e Adultos). Dos 12.821 inscritos 43% compareceram ao exame. A prova foi aplicada
em 64 escolas sendo 20 na Capital e 44, entre a grande São Paulo e o interior do Estado O
desempenho desses estudantes na prova, traduzido em bônus de até 3%, deverá se refletir
no perfil dos ingressantes em 2010 11.
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9.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET  USP

O PET foi instituído pela CAPES em 1979 e destina-se a alunos regularmente matriculados
em cursos de graduação. Seus objetivos são a melhoria do ensino de graduação, a formação
acadêmica ampla do aluno, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva, o planejamento e a
execução de um Programa diversificado de atividades acadêmicas. Desde 1999 sua gestão é
feita pela Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC.
Na Universidade de São Paulo, o PET é subordinado à Pró-Reitoria de Graduação. No período da atual gestão, foram realizadas várias ações de ordem administrativa no sentido de se
re-organizar e ampliar o compromisso dos tutores com a aplicação das verbas, e de natureza
acadêmica no sentido de alinhar os PETs com as CoCs e CGs para suas ações estejam mais
próximas do projeto político-pedagógico dos cursos de graduação12. São 19 os grupos PET
em atividade, com 228 alunos bolsistas, em diversas áreas de conhecimento. O valor da bolsa
mensal do Tutor é de R$ 1.394,00 e a dos alunos, R$ 300,00.
BALANÇO

19

GRUPOS PET
em atividade

228

ALUNOS
bolsistas

300

R$

REAIS
de bolsas mensais
para os alunos

11 Ver a análise detalhada e os impactos do PASUSP no Relatório específico do Programa INCLUSP que compõe a Parte
II deste.
12 Nessa direção, o PET elaborou seu novo Regimento, que foi aprovado pelo CoG em setembro de 2009, e elaborou o
Projeto Político-Pedagógico dos Grupos PETUSP.
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 XIII Encontro Nacional dos Grupos PET - ENAPET, realizado em 14 a 18 de julho de
2008 na PUC em Campinas/SP.
 VI Encontro dos Grupos PET da USP- EPETUSP, realizado em 18.10.2008 no Campus
da ESALQ/Piracicaba/SP.
 IX Encontro dos grupos PET da região Sudeste - SUDESTE PET, realizado de 30.04 a
02.05.2009, na Universidade Federal de Uberlândia – Uberlândia/MG.
 XIV Encontro Nacional dos Grupos PET - ENAPET, realizado em 13 a 17 de julho de
2009 na UFAM em Manaus/AM.
 VII Encontro dos Grupos PET da USP – EPETUSP, realizado em 29 e 30 de agosto de
2009, no ICMC/São Carlos/SP.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Eventos realizados:

 I Fórum USP/UNESP de Educação Tutorial, a ser realizado em 11 de novembro de
2009 na Reitoria da USP/SP.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PETSAÚDE  USP
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), foi instituído pela Portaria Interministerial MS/MEC nº. 1.802 de 2008. Voltado para os cursos de graduação na área
da Saúde, seu objetivo é fomentar grupos de aprendizagem tutorial no âmbito da Estratégia
Saúde da Família, viabilizando programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço
dos profissionais da Saúde, bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências dos estudantes da área, por meio do pagamento de bolsas. A USP teve dois projetos aprovados, um
em São Paulo, com oito grupos, e outro em Ribeirão Preto, com cinco grupos, o que perfaz 13
tutores, 78 preceptores dos serviços de saúde e 156 estudantes bolsistas.
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II. Ações Acadêmicas
1. AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE INGRESSO  20062010
Vagas
Vagas
Vagas
ampliação Vagas
Vagas
Vagas do
cursos já
cursos
TOTAL
diurnas noturnas vestibular
existentes incorporados
GERAL

Ano da
implementação
da ampliação

Vagas
cursos
novos

2006

350

35

-

385

2007*

-

10

240

2008

100

-

-

2009

235

30

2010

50

TOTAIS

735

245

140

9.952

250

170

80

10.202

100

100

-

10.302

-

265

225

40

10.557

15

-

65

65

-

10.622

90

240

1065

805

260

* FAENQUIL - Incorporada à USP em 2006, com a denominação de EEL, com a oferta de 240 vagas para o
Vestibular 2007.

1.1 Cursos novos
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Ano
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Curso

Unidade

Período

Vagas

Licenciatura em Enfermagem

EERP

Noturno

50

Bacharelado em Economia Empresarial e Controladoria

FEARP

Diurno

70

Bacharelado em Administração

2006

FEARP

Diurno

60

FAU/FEA/
ECA/EP

Noturno

40

Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares

IFSC

Integral

40

Bacharelado em Física Computacional

IFSC

Integral

40

Bacharelado em Atuária

FEA

Noturno

50

Direito

FDRP

Integral

100

Engenharia de Biossistemas

FZEA

Integral

60

Design

2007
2008

–

Medicina Veterinária
2009

FZEA

Integral

60

EEFE/RP

Integral

60

IAG

Integral

15

Bacharelado em Estatística

ICMC

Noturno

40

Engenharia de Materiais e Manufatura

EESC

Integral

50

Educação Física
Astronomia

2010
TOTAL

735
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Ano

2006

2007

Curso

Unidade

Período

Vagas

FFCLRP

Integral

20 – de 40 para 60

Fonoaudiologia

FOB

Integral

15 – de 25 para 40

Engenharia de Materiais

EEL

Integral

40 (*)

Engenharia Bioquímica

EEL

Integral

40 (*)

Engenharia Química

EEL

Diurno

80 (*)

Engenharia Industrial Química

EEL

Noturno

80 (*)

ESALQ

Diurno

10 – de 30 para 40

EESC

Integral

20 - de 30 para 50

FZEA

Integral

60

FZEA

Integral

60

Química – Bacharelado/Habilitações:
Química Bacharelado; Química Forense;
e Química Tecnológica, Biotecnologia e
Agroindústria

Ciências Econômicas
2008
2009
2010

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

1.2 Ampliação de Vagas em Cursos já Existentes

–
Engenharia de Produção

Bacharelado em Estatística
TOTAL

90

Obs. Houve uma diminuição de vagas: de 40 para 30 vagas - IAG – Meteorologia
(*) FAENQUIL Incorporação à USP por Decreto Governamental passando a denominar-se EEL – Escola de
Engenharia de Lorena

2. TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Ano

Vagas
disponibilizadas

Vagas preenchidas

2006

647

269

2007

562

224

2008

599

230

2009

699

252

Total

2507

975

2010

729

em andamento
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III. Comissões
1. COMISSÃO INTERUNIDADES DAS LICENCIATURAS CIL13

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

Aprovado em 2004 o Programa de Formação de Professores da USP (PFPUSP) que tem por
finalidade formar docentes para a Educação Básica, a CIL foi constituída para assessorar a
Pró-G na implementação dos novos cursos de Licenciatura. Em outubro de 2009, teve seu
Regimento aprovado pela CLR e publicado como uma das Comissões Assessoras da Câmara
Curricular do Conselho de Graduação. Desde então, desenvolve suas atividades como articuladora da política de formação de professores da USP e propositora de normas e procedimentos para os cursos de Licenciatura. No período 2006 / 2009, a CIL centrou seus esforços em:
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assessoramento ao CoG, à CCV e à Pró-Reitoria de Graduação, nas questões pertinentes às Licenciaturas;



formulação de orientações para a organização dos projetos pedagógicos e estruturas curriculares dos cursos de Licenciatura, segundo as orientações do Programa de Formação de Professores da USP;



supervisão das reformulações curriculares dos cursos, que foram devidamente
encaminhadas à análise da CCV e aprovadas pelo Conselho de Graduação;



acompanhamento das adaptações curriculares dos cursos de Licenciatura de diversas Unidades, prestando os esclarecimentos e apoios solicitados pelas CoCs
de Licenciatura;



trabalho conjunto com o SATG para promover as adaptações no Sistema Júpiter
necessária para abrigar os novos componentes curriculares das Licenciaturas;



formulação de critérios para a distribuição de verba no total de R$ 3.000.000,00
para criação ou adaptação de espaços e equipamentos para laboratórios didático-pedagógicos em todas as Unidades, destinados a apoiar as atividades de
estágios curriculares dos cursos de Licenciatura;



organização e realização dos eventos “II Jornada das Licenciaturas” em 2008 e “III
Jornada das Licenciaturas em 2009;



orientação e avaliação das solicitações de claros docentes com perfil específico,
de educadores e de técnicos necessários para a implementação das novas dis-

Ver a análise detalhada sobre a reforma das licenciaturas no relatório específico que compõe a Parte I deste.
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elaboração de critérios de seleção e distribuição de 54 bolsas de monitoria para
pós-graduandos regularmente matriculados na USP – em substituição, em caráter excepcional, à contratação de educadores – que desenvolvem atividades de
apoio à realização dos estágios supervisionados em 2009;



participação no GT-Libras e GT-Áfricas com caráter de assessoria à Pró-G;



participação no processo de elaboração do Regimento da Graduação no que se
refere às Licenciaturas;



elaboração de projeto de pesquisa sobre as Licenciaturas, que foi aprovado pela
CAPES-Educação Básica, porém não foi efetivado com aportes financeiros em
razão da USP não participar do. Processo de Avaliação de Avaliação de Curso Superiores do MEC, um dos requisitos exigidos para o financiamento da pesquisa;



estabelecimento de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para realização dos Estágios Curriculares das Licenciaturas e a Formação Continuada de
Professores.
BALANÇO

3

R$

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

ciplinas e das mudanças criadas com a implantação do PFPUSP, o que resultou
numa demanda de 94 claros docentes e 102 educadores. Em 2007 e 2008 foram
concedidos 38 claros docentes para as diversas Unidades da USP que oferecem
curso de Licenciatura;

MILHÕES
destinados à instalação de laboratórios de ensino

2. COMISSÃO DE APOIO PEDAGÓGICO
Criada em 2003, como Grupo de Trabalho de Apoio Pedagógico (GAP), passou a Comissão de Apoio Pedagógico (CAP) em 2009, quando teve seu Regimento aprovado pela CLR e
publicado na condição de uma das Comissões Assessoras do CoG. Tem por objetivo promover a formação contínua dos docentes da Universidade de São Paulo. São atribuições da CAP:
a. assessorar o CoG e suas Câmaras em assuntos relativos ao aperfeiçoamento
pedagógico dos cursos e habilitações;

40

b.

assessorar a Pró-G na realização de ações relativas ao aperfeiçoamento pedagógico dos docentes da USP;

c.

favorecer a troca de experiências pedagógicas entre os docentes;

d.

incentivar e desenvolver pesquisas sobre temáticas relativas à Pedagogia
Universitária.

Dentre as ações realizadas no período 2006-2009 destacaram-se a realização do
Seminário GAP em agosto de 2006 e a organização de nove Seminários de Pedagogia Universitária ao longo dos anos de 2007, 2008 e 2009 com a participação de convidados estrangeiros
e brasileiros, como segue:
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SEMINÁRIOS DE PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA14
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Ano
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Seminário

Palestrante

Instituição

2007

El aprendizaje en Autonomía,
posibilidades y límites

Joan Jué

Universidade Autônoma de
Barcelona – Espanha

Los estudiantes de nurvo ingreso:
democratización y responsabilidad de
las instituciones universitarias

Ana Maria Scurra

2007

Universidad Nacional
de General Sarmiento Argentina

2008

Ensino e pesquisa na graduação:
caminhos para a integração

Antônio Joaquim
Severino

Universidade de São Paulo

2008

Imagens do Conhecimento e ação
docente no Ensino Superior

Nilson José
Machado

Universidade de São Paulo

2008

Docência no Ensino Superior: tensões
e mudanças

Myriam Krasilchik

Universidade de São Paulo

2008

Inovações pedagógicas: o desafio
da reconfiguração de saberes na
docência universitária

Maria Isabel da
Cunha

Universidade do Vale do Rio
dos Sinos

2008

Novas tecnologias e trabalho docente
na universidade

Vani Kenski

Universidade de Campinas

João Formosinho

2009

Dilemas e tensões da atuação
do professor universitário frente
à formação de profissionais de
desenvolvimento humano

Universidade do Minho Portugal

2009

Ética na docência universitária:
apontamentos para um diálogo

Terezinha Azeredo
Rios

Universidade Nove de Julho

Maria Amélia
Santoro Franco

Universidade Católica de
Santos

2009

Prática docente universitária
e a construção coletiva de
conhecimentos: possibilidades de
transformações no processo ensinoaprendizagem

2009

Conteúdos, formação de
José Carlos Libâneo
competências cognitivas e ensino com
pesquisa: unindo ensino e modos de
investigação

Universidade Católica de
Goiás

Ainda no período do GAP Central efetivou-se a realização dos Cursos de Pedagogia Universitária, centrado na discussão das novas metodologias de ensino, reorganização curricular,
gestão pedagógica dentre outros temas pertinentes à área. Foram implementadas turmas
entre 2007 e 2009:

14 Os textos dos convidados foram inicialmente impressos pela Pró-G, distribuídos aos participantes e disponibilizados no site da Pró-G. Posteriormente foram publicados em Pimenta & Almeida (orgs). Pedagogia Universitária. São Saulo.
EDUSP. 2009. Ver também o Anexo 5.
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Coordenadores e
Membros dos GAPs

Participantes

Ano

São Paulo (2 turmas)

132

2007

São Paulo (2 turmas)

118

2008

Ribeirão Preto

66

2008

São Paulo - Turma 1

53

2009

São Paulo - Turma 2

53

2009

Ribeirão Preto

74

2009

Total

496

Unidades participantes: EACH, ECA, EE, EEFE, EEL, EERP, EEFERP, EP, ESALQ,
EESC, FAU, FCF, FCFRP, FD, FDRP, FE, FEA, FEARP, FFLCH, FFCLRP, FM, FMRP,
FMVZ, FO, FOB, FORP, FSP, FZEA, IAG, IB, ICB, ICMC, IF, IFSC, IGc, IME, IO, IQ,
IQSC, PROLAN.
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PARTICIPANTES DO CURSO PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA

CONSTITUIÇÃO DO GTCOCS
O GAP Central também foi responsável pela coordenação do GT-CoCs, constituído por
docentes USP egressos do 1º. Curso de Pedagogia Universitária que, por solicitação da PróReitora, elaborou propostas ao novo Regimento da Graduação, então em processo de discussão no CoG, com significativas contribuições referentes às CoCs, bem como à organização
dos currículos e do ensino de graduação na USP.

3.

COMISSÕES DE COORDENAÇÕES DE CURSO COCS

No contexto da discussão sobre o Regimento da Graduação, a Pró-Reitoria de Graduação,
por meio do Conselho de Graduação, reviu o papel das Comissões Coordenadoras de Curso
(CoCs) na gestão pedagógica, definindo mais claramente suas atribuições e articulações no
contexto das Unidades.

4.

42

COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÁGIOS CAE

A Pró-Reitoria de Graduação (Pró-G) criou em setembro de 2006, o Grupo de Trabalho
(GT) encarregado de estudar questões atinentes a estágios de estudantes na Universidade
de São Paulo. Entre outras propostas relativas ao aprimoramento da Resolução nº 4850/2001
vigente sobre os estágios de estudantes da USP, o GT propôs a criação de uma Comissão Central de Estágios, vinculada a Pró-G, que atuaria como instância máxima decisória em assuntos
de estágios. Em fevereiro de 2007, o CoG aprova esse parecer e delibera ainda pela criação de
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Comissão pro tempore de Estágios, que foi incumbida de dar continuidade aos trabalhos iniciados pelo GT. A Comissão pro tempore apresenta, em novembro de 2007, o relatório onde se
sugere a criação de um banco de dados da USP contendo dados sobre o andamento de processos, facilitando, inclusive, a busca e obtenção de estágios pelos estudantes. O CoG aprova
o relatório em dezembro de 2007, e em junho de 2008 o CoG aprova a minuta da Resolução
apresentada pela Comissão pro tempore, onde se define o Regimento da Comissão Assessora
de Estágios (CAE), que teve seu Regimento aprovado pela CLR e publicado como uma das
Comissões Assessoras do CoG em junho de 2008.
A CAE tem por finalidade assessorar a Pró-G e o CoG e e suas Câmaras na elaboração e
implementação da política de estágios acadêmicos da USP, em conformidade com a legislação específica. Bem como auxiliar em assuntos relativos à política de estágios acadêmicos
(curriculares e não curriculares) da USP. Além de propor ao CoG a regulamentação para os estágios acadêmicos dos cursos de graduação. Também gerenciar o Banco de Dados Central da
USP sobre estágios acadêmicos, assessora as Unidades, sempre que solicitada, na discussão e
aprimoramento da estruturas de estágios acadêmicos de seus cursos, e analisa e opina sobre
as situações excepcionais de qualquer natureza relativas a estágios, para posterior apreciação
e decisão do CoG.
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Considerando as inovações praticadas no ensino de graduação, nos últimos anos, bem
como a necessidade de disciplinar o funcionamento da graduação da USP, a Pró-Reitora, pela
Portaria Pró-G nº. 07/2006 constituiu Comissão encarregada de elaborar proposta de novo
Regimento da Graduação da Universidade de São Paulo.
A referida Comissão se reuniu no período de junho de 2006 a dezembro de 2007, quando, então, apresentou a proposta ao CoG. Teve como fonte os seguintes documentos: Resoluções, Portarias, Estatuto e Regimento da USP; Regimentos das Unidades; Resoluções do
Conselho de Graduação; Legislações dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais legislações pertinentes à graduação.
O Conselho de Graduação procedeu à análise e aprovação da matéria, após recebimento
de sugestões de todas as Unidades, da representação discente, dos Grupos de Trabalho do
CoG e das Comissões da Pró-G. Foram 16 Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas em
2008 e 2009, sendo importante ressaltar que ao longo desse processo as Comissões de Graduação (CGs) de todas as Unidades participaram intensamente enviando suas contribuições
ao CoG que, após as Sessões referidas finalizou a análise e aprovou o novo Regimento da
Graduação., em 07.05.2009. Sua Minuta foi encaminhada à CLR, que a aprovou em novembro
de 2009. Considerando o exíguo tempo para proceder aos ajustes necessários ao Regimento
e Estatuto da USP, o Regimento da Graduação foi apresentado para conhecimento prévio do
CO, em sessão de 17 de novembro de 2009, último ano da atual gestão. Sua análise e deliberação deverá ser encaminhada, portanto, pela nova gestão reitoral.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

IV. Regimento da Graduação
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V. Bolsas externas
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1.
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BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL  CONVÊNIO USP/
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Instituídas em 2006, por meio do Programa de Bolsas de Mobilidade Internacional
Santander Universidades, tem como objetivo possibilitar aos alunos de graduação, regularmente matriculados, cursar disciplinas em instituições ibero-americanas de ensino superior, durante o período máximo de um semestre. Foram disponibilizadas vinte bolsas para o
segundo semestre de 2006 e vinte bolsas para o primeiro semestre de 2007, no valor de 500
euros mensais e 1.000 euros para a passagem aérea.
No segundo semestre de 2006, o Programa contou com 304 candidatos para a Europa e
18 para a América Latina. Em 2007, o valor da Bolsa foi assim discriminado: 1.000 euros para a
passagem aérea e mais 50 euros para apoio à instalação e 600 euros para manutenção mensal, pagos em três parcelas bimestrais de 1.200 euros. No primeiro semestre de 2007, foram
disponibilizadas vinte e sete bolsas para 348 inscritos.
Em 2008, no segundo semestre, foram disponibilizadas 46 bolsas, no valor de 4.650 euros
para 157 inscritos. No segundo semestre de 2009, foram disponibilizadas 45 bolsas, no valor
de 4.650 euros para 149 inscritos. Em novembro de 2009, foi lançado Edital com 45 bolsas
para 2010.
Bolsas de Mobilidade Internacional Santander Universidades 2006/2010
Total de inscritos: 971
Ano

2006
2º
semestre

2007
1º
semestre

Nº de bolsas

20

20

Nº de
candidatos
inscritos

Nº de
contemplados
por país

Unidades USP contempladas

304

8 – Portugal
6 – Espanha
2 – México
2 – Chile
2 - Argentina

EP, ESALQ,, IGc, FCF, FCFRP, FD, FFLCH,
FFCLRP, EE, EESC, FO, FMRP

474

8 – Espanha
7 – Portugal
3 – Argentina
1 - México
1 - Chile

EACH, EESC, EEFE, EP, ESALQ, FE, FFLCH,
FFCLRP, FZEA, IB, IME, IP, IQ
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2008
2º
semestre

27

45
1 (pendente
de 2007)

2009
2º
semestre

45

17 – Espanha
8 – Portugal
1 – Argentina
1 - Chile

348

EACH, ECA, EE, EEL, EERP, EESC, EP,
ESALQ, FAU, FCF, FCFRP, FD, FE, FEA,
FEARP, FFCLRP, FFLCH, FMVZ, FSP, FZEA,
IB, ICMC, IF, IME, IQSC, IRI

22 - Portugal
21 - Espanha
1 - Argentina
2 – Chile

157

EACH, ECA, EE, EEL, EERP, EESC, EP,
ESALQ, FAU, FCF, FD, FEA, FEARP, FFLCH,
FFLCRP, FM, FMRP, FO, FZEA, ICMC, IF,
IFSC, IME, IO, IP, IQ, IQSC, IRI
EACH, ECA, EEFE, EEL, EERP, EESC, EP,
ESALQ, FAU, FCF, FCFRP, FD, FE, FEA,
FEARP, FFCLRP, FFLCH, FM, FMRP, FO,
FORP, FSP, FZEA, IAG, IB, ICMC, IF, IFSC,
IGc, IME, IO, IP, IQ, IQSC,IRI

31 – Portugal
14 – Espanha

149
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2007
2º
semestre

* O Edital 02/09 provê 45 bolsas para o 20 semestre de 2010.

2.

PROGRAMA DE BOLSAS LUSOBRASILEIRAS SANTANDER
UNIVERSIDADES

Em 2007, foi estabelecido outro Convênio com o Banco Santander (Brasil) S.A., denominado Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades, prevendo anualmente 15
bolsas, no valor de 3.300 euros, para alunos de graduação cursarem disciplinas durante um
semestre, em Instituições de Ensino Superior (IES) de Portugal. Nesse ano, e em 2008, a PróReitoria de Graduação equiparou o valor da bolsa entre os dois Programas, disponibilizando
para esse fim, o valor de R$ 121.388,70. O total de alunos inscritos nesses anos foi 303.
Em 2009 mais 15 bolsas foram concedidas entre 64 inscritos, e o valor total pago foi de
49.500 euros.
Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades
Ano

Nº de bolsas

Unidades USP contempladas

2007
2º semestre

15

EE, EEFE, EP, ESALQ, FCFRP, FD, FEA, FEARP,
FFCLRP, FFLCH, FMRP, FO, IAG, IG, IGc, IME, IO,
IP, IQ,

2008
2º semestre

13

EE, EEFE, ESALQ, FCF, FCFRP, FD, FE, FFLCRP,
FMVZ, FSP, FZEA, IAG, IB

2009
2º semestre

15

ECA, EE, EEFE, EEL, EESC, FAU, FCF, FE, FEARP,
FM, FMRP, FZEA, IAG, IQ, IQSC
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VI. Avaliação dos cursos de
Graduação15
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS
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O Processo de Acompanhamento e Avaliação de Cursos de Graduação da USP caracterizase como processo formativo e propositor de responsabilização das Comissões de Graduação
e está sistematizado no Portal SIGA - Sistema Integrado de Indicadores da Graduação. Em sua
versão final, o SIGA, enquanto ferramenta de gestão acadêmica, compreende os seguintes
módulos: Indicadores - Gerais e Complementares; Alunos – Complementação do Perfil SócioCultural e Disciplinas; Ex-Alunos; Gestores; Docentes e Resultados - Indicadores Específicos de
Cursos e Disciplinas. Entende-se o acompanhamento continuado dos cursos de graduação
como um instrumento de análise crítica e de possível transformação da realidade, uma vez
que é potencial indutor de mudanças e inovações.
Os processos e procedimentos adotados no SIGA estão organizados, tendo em vista promover a crítica institucional e a criação coletiva, mediante as quais os sujeitos da avaliação
(gestores, professores e alunos) problematizam a realidade, assumindo a crítica da própria
prática e delineando um quadro das alterações necessárias.
O processo compreende também, por parte das Comissões de Graduação, a elaboração
de Plano Trienal de Metas e Ações para a Graduação da Unidade (2009-2011) e Diretrizes de
Revisão dos Projetos Político-Pedagógicos.
Como subsídio à implementação realizaram-se dois Seminários, em novembro de 2008
e abril de 2009, que contaram com a participação de mais de 150 docentes, em cada um
deles. Nos Seminários, as Unidades receberam um retorno do material encaminhado preliminarmente: ‘Orientações Gerais para a Elaboração de Planos de Metas e Ações’ e ‘Orientações
Gerais para a Elaboração de Projeto Político-Pedagógico’.

15 Ver a análise detalhada e os primeiros resultados do projeto piloto do processo de avaliação de cursos no Relatório
específico programa Avaliação de Cursos de Graduação da USP que compõe a Parte II deste. Desse Relatório também faz
parte o texto Por que a USP (ainda) não participa do ENADE ?
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1. BACHARELADO EM CIÊNCIAS MOLECULARES  CCM

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

VII. Cursos de Graduação
diretamente vinculados à
Pró-Reitoria de Graduação

O Curso de Ciências Moleculares foi reconhecido pelo MEC em 16 de junho de 1996, por
meio da Portaria do MEC nº. 613 de 13.06.96 publicada no DOU de 14.05.96. Resulta de um
projeto integrado dos Institutos de Física (IF), Química (IQ), Ciências Biomédicas (ICB), Biociências (IB) e Matemática e Estatística (IME). É uma opção para estudantes da USP que desejam
fazer da pesquisa científica sua atividade profissional.
Alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação da USP podem ocupar as 25 vagas oferecidas anualmente pelo Curso, após serem aprovados numa avaliação
interna que inclui uma prova de conhecimentos gerais, entrevista e dinâmica de grupo.
Durante o Curso, o aluno tem contato com cientistas e pesquisadores de diversas unidades da USP e de diferentes áreas do conhecimento. No ciclo básico de dois anos, são ministradas as disciplinas de matemática, física, química, biologia e computação. Ao final do ciclo
básico, o aluno terá completado 60% dos créditos necessários à finalização do bacharelado.
Ao término do Curso, os formandos recebem o diploma de Bacharel em Ciências Moleculares.
Em 2008 o Regimento do CCM foi modificado, após análises junto aos coordenadores,
diretores das Unidades envolvidas e demais membros de seu Conselho Diretor.

2. LICENCIATURA EM CIÊNCIAS  MODALIDADE A DISTÂNCIA

48

O Curso, aprovado pelo Conselho de Graduação e pelo Conselho Universitário, respectivamente, em Sessões de 17.08.2006 e 10.02.2009, destina-se à formação de professores de
Ciências sendo o pioneiro da Universidade de São Paulo no ensino de graduação por meio de
educação a distância. Estará vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e oferecerá, inicialmente,
360 vagas distribuídas, igualmente, em 4 polos: São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba. O ingresso dos candidatos se dará via Concurso Vestibular próprio, destinando-se aos
concluintes do curso de Ensino Médio ou equivalente, bem como aos portadores de diploma
de curso superior oficial ou reconhecido, devidamente registrado. Inicialmente previsto para
ser realizado com o apoio da UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da
Secretaria de Estado do Ensino Superior de São Paulo – SEES, deverá ser avaliado pela nova
gestão reitoral.
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Processos Seletivos do Curso de Ciências Moleculares
Turmas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano de ingresso

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Inscritos

117

107

64

45

101

80

55

83

81

57

Ingressantes

22

09

06

23

18

15

14

17

20

15

Formados

10

05

04

03

10

07

04

06

15

05

Turmas

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Total
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Ano de ingresso
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Inscritos

91

90

83

111

113

74

58

92

62

1.564

Ingressantes

16

24

16

19

20

24

16

27

15

336

Formados

11

14

10

08

08

-

-

-

-

120
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O Núcleo de Apoio aos Estudos de Graduação (NAEG) tem como objetivos desenvolver
estudos e projetos de apoio ao Ensino de Graduação; colaborar e apoiar as iniciativas do Conselho de Graduação e respectivas Câmaras e Comissões; organizar o centro de documentação e banco de dados com informações sobre o Ensino de Graduação da USP. É também um
espaço para a realização de estágios de graduação.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

VIII. NAEG

Suas ações principais são:
 organização e manutenção do Portal de Gestão dos indicadores estatísticos da
 Graduação;
 atualização do site da Pró-G (anexo 6);
 organização e manutenção do Site do CAP;
 suporte computacional e estatístico às Câmaras, aos GTs e aos Programas de
 valorização do Ensino de Graduação: Pró-Int; Pró-Lab; Pró-Eve, Pro-Mat,
 Ensinar com Pesquisa;
 atendimento às solicitações de informações estatísticas.
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IX. Centros de Produção Digital

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

Os Centros de Produção Digital (CPD) surgiram da necessidade da Universidade de São
Paulo em ampliar e consolidar espaços apropriados para a produção de materiais didáticos
digitais de apoio ao ensino de graduação. Em parceria com a CTI, a Pró-Reitoria de Graduação
financiou a implantação de 20 Centros de Produção digital em várias Unidades de Ensino e
Pesquisa e Centros de Informática dos diferentes campi da USP.
Investimento: R$ 463.489,68
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X. Ações Administrativas

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

1. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
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A Pró-Reitoria de Graduação conta em sua estrutura organizacional com oito docentes,
incluindo assessores e assistentes de direção e, atualmente, 28 funcionários técnico-administrativos, além de estagiários, sendo duas Diretorias Técnicas de Divisão (Acadêmica e Administrativa), uma Diretoria Técnica de Serviço, uma Chefia de Expediente e dois Serviços, um
de Apoio ao Conselho de Graduação e outro de apoio às Câmaras e Comissões.
Em 2009, foi encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos uma proposta para
alteração no organograma da Pró-Reitoria, com a criação de: Serviço de Apoio às Comissões
(vinculado ao Serviço de Assistência à Colegiados), Divisão de Assistência ao Gabinete, Divisão
de Assistência à Graduação, integrada pelos Serviço de Apoio aos Estudos de Graduação e
Serviço de Graduação do CCM e UNIVESP, Serviço de Editoração e Serviço de Apoio à Gestão
Administrativa. Foram solicitadas também nessa proposta, alterações de denominação de
alguns setores tais como: de Divisão Acadêmica para Divisão de Assistência a Colegiados; de
Serviço Acadêmico para Serviço de Assistência a Colegiados; de Serviço de Apoio às Câmaras
e Comissões para Serviço de Apoio à Câmaras e de Seção de Expediente para Seção de Apoio
ao Gabinete (Anexo - Organograma).
2. AMPLIAÇÃO DO CORPO TÉCNICO
Criadas duas vagas de técnico acadêmico, alocadas uma no Gabinete da Pró-Reitoria de
Graduação e outra no Curso de Ciências Moleculares, que passou a contar com três funcionários. Recebido da CECAE um claro de técnico contábil e, da Faculdade de Educação em
consignação, um claro de secretário.
3. AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS
Readequação do espaço físico do Gabinete realizada por empresa especializada, com readaptação do mobiliário, aquisição de equipamentos de informática e solicitação de expansão
de rede. Em 2007, foram feitos investimentos da ordem de R$200.000,00 para atualização dos
equipamentos de informática de todas as áreas administrativas. O Curso de Ciências Moleculares recebeu da COP verba especifica para atualização do mobiliário que está em andamento
e também teve a pintura renovada e os aparelhos de ar condicionado substituídos. Em 2009,
foi realizada uma readequação do espaço físico das salas da Divisão Acadêmica, com aquisição de mobiliário e de aparelhos de ar condicionado e atualização de equipamentos de
informática, um investimento de R$ 60.000,00.
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A missão da Comissão é analisar e preparar parecer sobre as solicitações de treinamento e
desenvolvimento dos funcionários da Pró-G. Em 2006, as ações de treinamento centraram-se
nos cursos da FUNDAP (ofertados gratuitamente à USP) e nos cursos de línguas que estavam
em andamento. Duas funcionárias acadêmicas participaram em cursos específicos da área
oferecidos por instituições externas à USP.
De 2007 a 2009, tivemos pouca demanda para participação em treinamento, mas, em
contrapartida, a Comissão recebeu sugestões de melhorias que serão analisadas para serem
implantadas em 2010. Pretendemos também para 2010, propor treinamentos, aproveitando
as aptidões e talentos de funcionários e estagiários, principalmente na área de informática.
Desde 2006, funcionários que exercem a função de secretário participaram do Evento GeSec
(dois servidores a cada edição) cuja duração é de três dias.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

4. ATIVIDADES DE COMISSÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

5. PAC
Em 2008, ocorreu a 2ª Etapa do Programa de Acesso à Carreira às faixas II e III, dirigido
aos servidores Técnico-administrativos, enquadrados nas funções da Carreira da USP e em
condições de elegibilidade.
Foram destinadas às Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e de Pesquisa, 2 vagas
para Técnico II, 3 vagas para Técnico III e 3 vagas para Superior II. Diante disso, 7 funcionários
concorreram para Técnico II, 5 para Técnico III e 2 para Superior II. Nesse processo, foram analisados os currículos documentados, argüição e nota na avaliação de desempenho.
Foram contemplados, na Pró-G, 2 funcionários para Técnico II e 1 para Técnico III, para
Superior não houve inscrições.
6. EVENTO
2º INTEGRAD
A Pró-Reitoria de Graduação realizou o 2o Integrad de 04 a 06 de novembro de 2009,
reunindo Chefes dos Serviços de Graduação e seus substitutos, com o tema: Graduação Passando a Limpo.
Este encontro ocorreu no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra, com a participação
de 88 funcionários, sendo oito da Pró-G. Foi feita uma revisão das demandas levantadas no
1º Integrad e, em dez grupos de discussão, novos temas foram analisados e os resultados e
sugestões serão encaminhados às Diretorias das Unidades e à Pró-G, no que couber.
Além desses grupos, houve quatro palestras relacionadas às atividades dos Serviços de
Graduação, tornando o evento muito produtivo.
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XI. Participação da Pró-Reitoria
de Graduação e Assessores em
Comissões e Órgãos Centrais
1. PRÓREITORA DE GRADUAÇÃO  PROFA. DRA. SELMA GARRIDO PIMENTA
 Comissão Técnica da Escola de Engenharia de Lorena – Portaria GR nº. 2243 de
13/12/06 – representante.
 Análise das implicações do Projeto de Lei 7200/2006 – Portaria Interna nº. 352.
 Comissão de Claros – Portaria GR 3316 de 09/01/02.
 Comissão Geral de Acompanhamento de Estágios Remunerados na USP.
 Conselho Curador da FUVEST – Portaria da Reitora de 10/05/06 – D.O.E. 16/05/06.
 Conselho Diretor do Programa Pró-Aluno – Resolução CoG nº. 4133 de 17/11/94.
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 Comissão de gestão da Política de Apoio à Permanência e à Formação Estudantil
da USP – Portaria GR-3749 de 18/04/07.
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 Comissão de Honra e Comissão Executiva visando às comemorações da Jubileu de
Diamante (75 anos) da USP – Portaria GR-3941 de 03/04/08.
2. ASSESSORA  PROFA. DRA. MARIA AMÉLIA DE CAMPOS OLIVEIRA
 Assessora Técnica de Gabinete – Portaria da Reitora de 22.03.06.
 Coordenadora do Grupo de Trabalho Áfricas - 2006.
 Representante da Sra. Pró-Reitora de Graduação na Comissão de Gestão da Política
de Permanência e Formação Estudantil na USP – Of.Gab-Pró-G-089/07 de 26.04.07.
 Membro da Comissão de elaboração do Programa de Inclusão Social da USP – INCLUSP – 2006-2009.
 Coordenadora do Programa Ensinar com Pesquisa da Pró-Reitoria de Graduação
-2006-2009.
 Coordenadora do Programa Pró-Eve da Pró-Reitoria de Graduação – 2006-2009.
 Coordenadora do Programa Pró-Lab da Pró-Reitoria de Graduação – 2006-2009.
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 Membro da Comissão especial para apresentação da proposta acadêmica e modelo institucional para a realização do aprendizado eletrônico na USP – Portaria da
Reitora de 21.12.07.
 Substituta da Sra. Pró-Reitora de Graduação – Portaria de Reitora de 21.01.07.
 Coordenadora da Comissão para monitoramento operacional do processo de matrícula dos ingressantes USP/08 – Portaria Interna Pró-G-011/07.
 Membro da Comissão de Análise das Pendências de Matrícula – Vestibular 2007 –
Portaria Interna Pró-G-01/07.
 Membro da Câmara de Avaliação – de 16.11.05 a 19.09.07.
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 Coordenadora do Programa Pró-Int da Pró-Reitoria de Graduação – 2006-2009.

 Membro do Grupo de Trabalho Pró-Cadáver – Portaria Interna Pró-G-03/07.
 Membro da Comissão Acadêmica e Editorial do Programa “A Universidade e as Profissões” – Portaria da PRCEU de 30.01.08.
 Membro da Comissão Interna de Avaliação de Desempenho – Processo de Avaliação de Desempenho 2008 – Portaria Interna Pró-G-03/08.
 Membro da Comissão para monitoramento operacional do processo de matrícula
dos ingressantes USP/09 – Portaria Interna Pró-G-02/09.
 Membro do Grupo de Trabalho incumbido do estudo do Programa UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e da adequação da Minuta de Resolução
– Portaria Interna Pró-G-01 de 13.01.09.
 Coordenadora do Programa “Embaixadores da USP” – 2007-2009.
 Participou da revisão do Regimento da Graduação da USP – 2009.
 Participou da elaboração da Proposta dos Monitores – Bolsistas para a Área da Saúde – 2008.
 Integrante da Comissão Coordenadora do PASUSP – 2008-2009.
3. ASSESSORA  PROFA. DRA. MARIA ISABEL DE ALMEIDA
 Assessora Técnica de Gabinete – 2006-2009 - Portaria da Reitora de 23.2.06.
 Membro da Comissão para atuar na análise das Instituições Universitárias ligadas
ao CEE (Conselho Estadual de Educação) – Of. GR/642 da M. Reitora, ao Presidente
da Câmara de Educação Superior do CEE, de 25.08.06.
 Membro da Comissão da Pró-Reitoria de Graduação sobre o Programa de Inclusão
Social da USP (INCLUSP) – maio de 2006.
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 Membro do Conselho Diretor do Programa Pró-Aluno, conforme estabelece o inciso I do Art. 3º da Resolução CoG nº. 4803 – Portaria Interna 03/06.
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 Representante da Pró-Reitora de Graduação na Comissão de Cooperação Internacional da USP (CCInt) – Portaria GR nº. 3669 de 9.02.06.
 Membro do Grupo de Trabalho Evasão de Vagas e Transferências – Portaria Interna
06/07.
 Coordenadora do Programa de Mobilidade Internacional – Intercâmbio de alunos
de graduação – Convênio de Bolsas os países ibéricos e Convênio de Bolsas LusoBrasileiras estabelecido entre a USP e o Banco Santander/Universidades – 2006 e
2007.
 Membro do Grupo de Trabalho (GT) incumbido do estudo das grandes áreas do
conhecimento – Portaria Interna 06/08.
 Membro da Comissão de Convênios conforme estabelece o artigo 11 da Resolução
5449/08 – Portaria nº. 1456 de 30.5.09 da Reitora.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação na Comissão Central do PAE.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação junto à CIL.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação junto ao GAP Central/CAP.
 Organizadora dos Seminários de Pedagogia Universitária.
 Organizadora do Convênio da USP com a Secretaria Estadual de Educação para a
realização de estágios de licenciatura juntos às escola públicas.
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 Organizadora da Proposta dos Monitores – Bolsistas para a Área das Licenciaturas
– 2008.
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 Integrante do GT Vestibular.
4. ASSESSOR  PROF. DR. MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS
 Assessor da Pró-Reitoria de Graduação na função de Assistente Técnico de Direção
IV. Proc. USP no 2002.2.926.59.4. Portaria no 1872.
 Representante do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
(CRUESP) na organização do I Fórum de Debates sobre EaD, realizado nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2009.
 Representante da Pró-reitoria de Graduação na Comissão responsável por sistematizar e coordenar o processo de implementação do Curso de Licenciatura em
Ciências por aprendizado eletrônico. Portaria no 888, de 1/04/2008, publicada no
D.O.E. de 04/04/2008.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação na Comissão responsável pelo monitoramento operacional do Processo de Matrícula dos ingressantes USP-2009. Portaria interna Pró-G no 02/09.
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 Representante da Pró-Reitoria de Graduação no Grupo Gestor do Portal da USP. Of.
Gab-Pró-G-087/07.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação no grupo de trabalho voltado para a
estruturação do aprendizado eletrônico na USP. Portaria CTI-9, de 4-9-2007, Seção
I, Nº 169 – DOE de 06/09/07.
 Membro da Comissão de Criação de um curso de Graduação a distância subordinada ao Grupo de Trabalho de EaD da Universidade de São Paulo. 2007.
 Assessor responsável pelo Núcleo de Apoio aos Estudos de Graduação (NAEG) da
Universidade de São Paulo. 2008-2009.
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 Representante da Pró-Reitoria de Graduação na Comissão responsável pelo monitoramento operacional do Processo de Matrícula dos ingressantes USP-2008. Portaria interna Pró-G no 011/07.

 Representante da Pró-Reitoria de Graduação na Comissão responsável pela análise
e seleção de Projetos de Centros de Produção Digital enviados pelas Unidades da
USP. 2007-2009.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação no Grupo de Trabalho encarregado
do Estudo Permanente do formato do concurso vestibular da USP (Portarias Pró-G
no 02/2005 e no 03/2007.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação no Grupo de Trabalho –Convênio
Estágio-Formação Contínua da USP que elaborou a proposta inicial de convênio
da USP com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Abril/2007.
 Membro do Grupo de Trabalho em Ensino a Distância (GT-EaD) da Universidade de
São Paulo (mandato: 29/03/2004-29/03/2006).
 Assessor responsável pela organização e análise dos dados relativos ao vestibular
da Fuvest e ao Programa de Inclusão Social da USP (INCLUSP). 2006-2009.
 Membro do GT Vestibular.
 Representante da Pró-Reitoria de Graduação na Elaboração da Proposta para o
novo vestibular da Fuvest. 2009.
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XII. Impactos da Pró-Reitoria
de Graduação na Mídia16
Todas as matérias a seguir referidas constam do CD Rom em anexo, com o objetivo de
documentar os impactos da Pró-Reitoria de Graduação na mídia e permitir estudos e análises
desse processo.
1. ENTREVISTAS E MATÉRIAS PUBLICADAS EM ÓRGÃOS DE IMPRENSA
REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL
Mídia USP 2006
 01/03/06 Reitoria Informa - Pró-reitorias implantam metas;
 07/03/06 TV USP – Olhar da USP Universidade e Escola Pública;
 28/03/06 Jornal da USP - O jeito contemporâneo de aprender;
 23/05/06 USP Notícias - USP cria Programa de Inclusão Social para alunos de
escolas públicas;
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 01/07/06 Reitoria Informa Graduação aprova mudanças no vestibular;
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 12/09/06 Rádio USP - Vestibular 2007;
 30/10/06 Rádio USP - Vestibular 2007;
 11/12/06 TV Cultura - INCLUSP.

Mídia USP 2007
 12/02/07 Reitoria Informa - Aumento no número de alunos de escola pública
aprovados na FUVEST;
 13/04/07 Rádio USP - Opinião sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação;
 15/08/07 Agência USP de Notícias - Destaque na FUVEST, Escola da Zona Oeste
recebe 20 embaixadores;
 27/08/07 Jornal do Campus - Novos cursos em Ribeirão Preto;
 28/08/07 Rádio USP - Baixa procura pela taxa de isenção FUVEST;
 12/09/07 Programa Olhar da USP - INCLUSP;
 23/11/07 Rádio USP - Mensagem aos vestibulandos sobre a FUVEST;
16

No CD-Rom em anexo encontra-se a íntegra das matérias divulgadas na mídia impressa.
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 29/11/07 Rádio USP - Divulgação do Seminário do 2o. Seminário de Pedagogia
Universitária;
 05/12/07 Jornal da USP - Balanço da Gestão PRG - 2006 / 2007.

Mídia USP 2008
 25/02 a 02/03/08 – Jornal da USP – “O lugar do saber”;
 06/03/08 – JORNAL Folha Dirigida – Ações Afirmativas na USP;
 19/03/08 – REVISTA FAPESP – Avaliação do INCLUSP;
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 26/10/07 Jornal da ECA - Divulgação do Seminário de Pedagogia Universitária;

 28/03/08 – Jornal do Campus – “O sucesso do INCLUSP”;
 08/04/08 – site da USP – “USP fará avaliação seriada a partir de 2009”;
 14 a 20/04/08 – Jornal da USP – “Novos passos para a inclusão”;
 25/06/08 – Jornal da Cultura-TV CULTURA: Modificações no Vestibular da USP;
 08/08/08 – Jornal Folha de São Paulo: USP Negocia sua participação no ENADE;
 12/08/08 – Rádio USP – assunto: ENADE. (entrevista dada pelo Prof. Quirino
Augusto de Camargo Carmello)
 12/08/08 – Jornal do Campus – os novos rumos da universidade. (entrevista
dada pelo telefone pela Profa. Maria Amélia de Campos Oliveira);
 15/08/08 – Equipe de Comunicação da FFLCH – “FFLCH recepciona seus Embaixadores”;


09/09/08 – Jornal da USP – 20 anos de criação das pró-reitorias; (entrevista
dada por telefone);

 31/10/08 – Rádio USP – Programa USP debate.

Mídia USP 2009
 02/03/09 – Site USP – Pró-Reitoria de Graduação divulga comunicado oficial;
 02/03/09 – Jornal da USP – O lugar do Saber;
 06/03/09 – Jornal da USP – Aprender mais para ensinar melhor;
 03/04/09 – Rádio USP – assunto: Unificação do vestibular para as três universidades paulistas – USP, UNESP e UNICAMP.
 17/04/09 – Site USP – Provas da FUVEST sobrem mudanças já para 2010;
 27/04/09 – Jornal da USP – A FUVEST mais interdisciplinar;
 03/08/09 – Site USP – USP abre inscrição para Programa de Avaliação Seriada;
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 04/08/09 – USP on line – Pasusp incluirá alunos de escolas municipais e permitirá aproveitamento da nota do ano passado;
 17/08/09 – Jornal da USP – Graduação tem nova forma de avaliação;
 21/09/09 – Jornal da USP – Pró-Reitoria comemora resultados do Programa de
Inclusão Social – As conquistas do Inclusp;
 01/10/09 – Jornal do Campus – Inscrições no Pasusp diminuem 73%;
 08/10/09 – Rádio USP – Programa: A USP Revista.
Mídia externa 2006
 24/01/06 O Estado de S. Paulo - USP deve ter graduação a distância;
 24/05/06 Folha de S. Paulo - USP aprova bônus para aluno da rede pública na
FUVEST;
 31/05/06 Programa Assembléia Debate Cotas;
 31/05/06 Jornal da Manhã (SP) - USP promete prova interdisciplinar;
 08/06/06 Folha de S. Paulo - USP faz suspense sobre próximo vestibular;
 08/06/06 O Estado de S. Paulo - FUVEST não terá divisão por disciplinas;
 14/06/06 DOE - Sistema acrescentará 3% às notas obtidas no vestibular por
alunos do ensino público;
 10/08/06 Jornal da Cidade - Vestibular 2007 da USP terá mudanças;
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 03/10/06 Jornal do SBT - Mudanças do Vestibular FUVEST 2007;
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 03/10/06 Rádio Ouriverde - Mudanças do Vestibular FUVEST 2007;
 03/10/06 Rádio Bandeirantes - Mudanças do Vestibular FUVEST 2007;
 03/10/06 TV Band News - Mudanças do Vestibular FUVEST 2007;
 25/10/06 Jornal Notícias (Porto - Portugal) - Diferenças começam no ensino;
 26/10/06 Folha de S. Paulo - USP vai oferecer 800 bolsas de estudo;
 28/10/06 O Estado de S. Paulo - USP dá bolsas para carentes;
 29/10/06 A Gazeta (Cuiabá) - USP dá 800 bolsas para estudos voltados para
área de graduação;
 10/11/06 Folha de S. Paulo - Carreiras da USP têm diminuição na concorrência;
 16/12/06 Folha de S. Paulo - Número de alunos da rede pública cresce na FUVEST;
 16/12/06 Globo News - Painel “Educação no Brasil”;
 18/12/06 Portal Globo de Notícias G1 - Vestibular;
 20/12/06 O Estado de S. Paulo - 60% mais alunos de escola pública.
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 07/02/07 O Estado de S. Paulo - Divulgação dos resultados da FUVEST;
 08/02/07 UOL - INCLUSP;
 08/02/07 Folha de S. Paulo - INCLUSP;
 09/02/07 Portal Globo de Notícias G1 - Resultado do Vestibular e INCLUSP;
 15/02/07 Rede Globo-Fantástico - Os primeiros colocados no Vestibular;
 28/02/07 Portal Globo de Noticias G1 - Dados Estatísticos do Vestibular;
 02/03/07 Portal Globo de Noticias G1 - INCLUSP;
 16/03/07 TV Globo Jornal Nacional – Plano de Desenvolvimento da Educação;
 26/03/07 Rádio Bandeirante - Programa Ciranda da Cidade – Plano de Desenvolvimento da Educação do Governo;
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Mídia externa 2007

 19/04/07 Portal Globo de Noticias G1 - Sobram 307 bolsas de programa de
inclusão da USP;
 31/07/07 JB On-line - USP adota programa de inclusão sem viés racial;
 06/08/07 SPTV - INCLUSP;
 23/08/07 Folha de S. Paulo - Isenção Taxa Inscrição – isenções não preenchidas;
 11/09/07 Correio Braziliense - Isenção;
 11/09/07 Portal Universia - INCLUSP;
 12/09/07 TV USP - O Olhar da USP;
 20/09/07 Globo News - Crise no Ensino Médio;
 04/10/07 Agência Universitária de Notícias - INCLUSP;
 20/10/07 Jornal A Cidade (RP) – USP estuda bônus a alunos;
 21/10/07 Revista Isto é Especial próxima geração;
 30/10/07 Folha Dirigida Caderno Especial FUVEST 2008;
 30/10/07 Jornal Diário de São Paulo - INCLUSP;
 04/10/07 TV - MTV Vestibular;
 08/11/07 Portal Terra - Os rumos da FUVEST e dos Vestibulares em geral no
Brasil;
 21/11/07 Jornal da Tarde - INCLUSP;
 25/11/07 O Estado de São Paulo - Começa às 13:00 horas o vestibular da
FUVEST.
Mídia externa 2008

62

 19/02/08 – Folha de São Paulo – “Apesar da concessão de bônus na nota, escola pública pára de avançar na FUVEST”;
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 19/02/08 – O Estado de São Paulo – “Plano de inclusão não altera perfil da USP”;
 10/03/08 – Folha Dirigida – matéria sobre as ações afirmativas das universidades públicas;
 24/03/08 – Revista Pesquisa FAPESP – primeiras avaliações do Inclusp;
 04/08 – Revista Pesquisa FAPESP – “Limites desafiados”;
 08/04/08 – O Globo Online – “USP aplicará sistema de avaliação seriada na rede
pública de ensino médio a partir do vestibular 2009”;
 08/04/08 – UOL – “USP vai implantar avaliação seriada a partir do vestibular
2009”;
 09/04/08 – Folha de São Paulo – “USP aumenta bônus para estudantes de escolas públicas”;
 09/04/08 – O Estado de São Paulo – “USP cria novo bônus para rede pública”;
 09/04/08 – Jornal da Tarde – “USP dará bônus à rede pública”;
 09/04/08 – Folha Online – “USP aumenta bônus para estudantes de escolas
públicas”;
 11/04/08 – O Estado de São Paulo – “Nota de alunos do Inclusp é melhor”;
 11/04/08 – Jornal da Tarde - “Aluno do Inclusp tem nota maior”;
 14/04/08 – O Estado de São Paulo – “O novo vestibular da USP”;

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

 12/05/08 – Folha Dirigida – matéria sobre o Inclusp, para um caderno especial
para a FUVEST 2009. (entrevista dada pela Profa. Maria Amélia de Campos Oliveira);
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 28/05/08 – TV Univesp – “como é a formação de professores de 1ª a 4ª série e
educação infantil, hoje e como deveria ser?”;
 08/08/08 – Agora São Paulo – “USP abre negociação para entrar no Enade”;
 08/08/08 – Folha de São Paulo – “USP negocia sua participação no Enade”;
 09/08/08 – Diário Oficial Poder Executivo – “Inclusp mostra a estudantes de
escolas públicas o caminho para a universidade”;
 10/08/08 – O Serrano – “Inclusp mostra a estudantes de escolas públicas o caminho a universidade”;
 11/08/08 – Rádio Bandeirantes - Programa Ciranda da Cidade – USP abre negociação formal com o Ministério da Educação para participar do ENADE. (entrevista dada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello);
 12/08/08 – Rádio Bandeirantes – assunto: ENADE. (entrevista dada pelo Prof.
Quirino Augusto de Camargo Carmello);
 17/09/08 – Folha de São Paulo – “Governo tinha mostrado entusiasmo, diz
USP”;
 17/09/08 – Agora – “Bônus da USP é experimental”;

63

10/2/2010 10:36:38

 24/11/08 – G1 e Gazeta de Ribeirão Preto – NOTA PAUSP;
 14/12/08 – Jornal Valor Econômico – “Aos 75 anos, a mais importante instituição de ensino superior do país se prepara para ser uma universidade de classe
mundial”.
Mídia externa 2009
 12/01/09 – O Estado de São Paulo – assunto: Inclusp.
 24/01/09 – G1 – USP que ampliar para redes municipais programa que dá bônus no vestibular;

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

 22/11/08 – O Estado de São Paulo – “Especialista vê interferência: coordenador
do vestibular da Unicamp critica projeto de cotas”;

 2401/09 – O Estado de São Paulo – Vagas de Menos;
 29/01/09 – O Estado de São Paulo – COLUNA DOS LEITORES: Resposta da PróReitora de Graduação referente a matéria: Vagas de Menos;
 29/01/09 – A Tribuna Piracicabana – Celebração marcam 75 anos da USP;
 03/03/09 – Folha de São Paulo – 2ª Fase da FUVEST pode cobrar todas as disciplinas;
 04/03/09 – Folha de São Paulo – Bônus garante admissão de 896 na USP;
 04/03/09 – O Estado de São Paulo – Bônus eleva nota de menos de 1%;
 05/03/09 – Folha de são Paulo – USP vai manter bônus para aluno da rede
pública no vestibular”
 05/03/09 – G1 – “Mesmo sem convênio, USP fará programa de avaliação seriada neste ano”;
 05/03/09 – O Estado de São Paulo – Cresce número de alunos de renda alta na USP;
 05/03/09 – Portal UOL - Número de ingressantes da rede pública em medicina
na FUVEST aumentou 211%;
 02/04/09 – O Estado de São Paulo – assunto: ENEM na prova da FUVEST.
 02/04/09 – Inovação Unicamp – assunto: O vestibular das universidades estaduais paulistas;
 02/04/09 – O Estado de São Paulo – Em SP, fórum vai debater mudanças em
vestibulares;
 04/04/09 – Folha de São Paulo – “Unicamp, Unesp e USP estudam unificar 1ª
fase do vestibular”;
 07/04/09 – Folha Digida- Mudanças na FUVEST;
 16/04/09 – Site UOL – USP aprova novo formato no vestibular da FUVEST 2010;
 16/04/09 – G1 – USP aprova mudanças na FUVEST;
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 17/04/09 – Folha de São Paulo – 1ª Fase da USP passa a ser só eliminatória;
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 17/04/09 – Diário de São Paulo – USP muda vestibular da FUVEST para 2010;
 17/04/09 – O Estado de São Paulo – USP aprova mudança no vestibular;
 17/04/09 – Mudanças no Vestibular – SP TV – Globo;
 17/04/09 – Mudanças no Vestibular – Rádio Educativa – MG;
 17/04/09 – Mudanças no Vestibular – Rádio Jovem Pan;
 17/04/09 – Jornal da Tarde – FUVEST muda prova neste ano;
 17/04/09 – Jornal São Paulo AGORA – USP muda regras para vestibular: 1ª fase
não contará ponto para a 2ª;
 17/04/09 – O GLOBO on line – USP anuncia mudanças no vestibular da FUVEST
já para este ano;
 22/04/09 – Mudanças no Vestibular – Rádio Gazeta;
 23/04/09 – Mudanças no Vestibular – Portal UOL;
 24/04/09 – Mudanças no Vestibular – Carta Capital;
 25/04/09 – Imprensa Oficial – USP tem novidades para vestibular do ano que
vem;
 05/05/09 – Folha de São Paulo – FUVEST exigirá mais na segunda fase;
 06/05/09 – Folha de São Paulo – Matemática da USP quer adiar mudanças do
próximo vestibular;

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

 06/05/09 – Não há perspectiva de substituir primeira fase da FUVEST por novo
ENEM” – Portal UOL;
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 07/05/09 – DESTAK – FUVEST não vai trocar vestibular por novo Enem, diz PróReitora;
 11/05/09 – Mudanças no Vestibular – Rádio Eldorado;
 23/05/09 – O Estado de São Paulo – Nova 2ª fase da FUVEST gera críticas de
educadores;
 26/05/09 – ENEM – TV Brasil – BRASÍLIA;
 14/06/09 – O Estado de São Paulo- Greve enfraquece reitora da USP;
 29/06/09 – Cursos mais concorrido no Vestibular – Revista VEJA;
 03/08/09 – G1 – Prova da USP que concede bônus para aluno da rede pública
será em 25/10/09;
 03/08/09 – UOL – FUVEST 2010: taxa de inscrição abaixa para R$ 100; manual
já está disponível somente na internet;
 03/08/09 – UOL – FUVEST 2010: Programa que dá bônus para alunos da rede
pública abre inscrições em agosto;


04/08/09 – Correio Popular - USP abre inscrições para programa de bônus no
vestibular;
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 04/08/09 - Guia do Estudante – Abertas as inscrições para o PAUSP;
 04/08/09 – O Estado de são Paulo – Avaliação Seriada da USP abre inscrições
no dia 17;
 06/08/09 – EPTV GLOBO – PASUSP aceitará também alunos das escolas municipais paulistas;
 11/09/09 – FOLHA DIRIGIDA – Número de alunos da USP vindos de escolas da
rede pública cresce;
 11/09/09 – Jornal da Tarde – Classe D supera A e B em alunos da USP;
 11/09/09 – G1 – Número de inscritos em prova da USP que dá bônus será bem
menor que em 2008;

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

 04/08/09 – Folha de São Paulo – Língua vai ter peso maior na nota final da
FUVEST;

 11/09/09 – Rádio Eldorado - Calouros de classe mais baixa superam elite na
USP;
 11/09/09 – G1 – Calouros de classe mais baixa superam elite na USP;
 11/09/09 – UOL - Calouros de classe mais baixa superam elite na USP;
 14/09/09 – Jornal O Serrano – Programa de Inclusão aumenta número de alunos da rede pública na USP;
 28/09/09 – Crescem egressos de escola pública da USP – Jornal Nacional – TV
GLOBO;
 29/0909 – G 1 - Número de alunos de escolas públicas na USP cresceu 20%
desde 2006;
 06/10/09 – Jornal O Estado de São Paulo – Nota da 1ª fase pode substituir a do
exame;
 07/10/09 – Jornal O Estado de São Paulo – Nova data atrapalha vestibulares;
 16/10/09 – Jornal O Estado de São Paulo – USP define bônus para aluno de
escola pública;
 20/10/09 – Jornal Folha de São Paulo (Especial FOVEST)– PAUSP dá empurrãzinho para bom aluno passar na USP;
 20/10/09 - Jornal Folha de São Paulo (Especial FOVEST) – Não é preciso gabaritar na USP para ter 6% em antigo bônus do Enem.
2. PARTICIPAÇÃO DA PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO EM EVENTOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2006 A 2009
2006
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 out/06 MG -ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação) – Caxambú;
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 mai/06 - Organização do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino
(ENDIPE);
 nov/06 – SP - Fórum Nacional de Pedagogia - Águas de Lindóia;
 set/06 – SP- Seminário Avaliação do Vestibular da UNESP;
 nov/06 França - Participação no “Colloque International Mutations de
L’Enseignement Supèrieur: Influences Internationales na “Université du Littoral
Côte d’Opale à Bologne-sur-Mer” e Apresentação do Trabalho “Formation Pédagogique des Enseignements Universitaires”;
 nov/06 França - Visita às Instituições de Pesquisa na “Université de Lille e no
“Institute Universitaire de Formatión des Maîtres em Lille e Amiens;
 dez/06 SP - Apresentação no Fórum Nacional de Pró-Reitores (INCLUSP, Ensinar
com Pesquisa, Assistência Estudantil);
 29/11/06 SP Encontro de Graduação em Nutrição (Faculdade de Ciência Pública-USP).
2007
 12/02/07 SP Palestra: A prática docente no ensino superior” (EERP);
 06/03/07 SP Aula Magna “A formação do Pedagogo no atual cenário nacional”
– (FFCLRP);

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

 30/03/07 RN - Palestra: Formação Cientifica Técnica Política do Professor do Ensino Básico(UFRN);

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 67

 17/04/07 – México - Colóquio Los estudiantes México;
 26/04/07 SP Palestra “A Graduação Universitária e os Desafios Contemporâneos” (FEARP);
 08/05/07 SP Abertura Evento: “Ensino de Engenharia na USP” (POLI);
 01/06/07 SP II Congregação Temática da FMUSP;
 16/06/07 SP - Abertura Oficial do Evento e da Conferência de abertura “Educação Superior–tendências e dilemas”;
 06/08/07 SP Cerimônia na Escola Andronico de Melo – Embaixadores da USP;
 09/08/07 SP 180º Aniversário de Fundação da Faculdade de Direito USP;
 09/08/07 SP II Feira de Profissões-USP;
 20/08/07 RJ - Seminário “As ações afirmativas e o desafio da democratização do
acesso e dapermanência no ensino superior” (UFRJ);
 02/09/07 SP Palestra “A Valorização da Graduação na USP” – FCFRP;
 03/09/07 SP 9º Congresso de Formação de Educadores – Águas de Lindóia;
 19/09/07 SP Reunião da Sede da Educafro – Apresentação dos resultados dos
dados do INCLUSP-2007;
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 14/09/07 SP Cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental da Faculdade de
Direito deRibeirão Preto;
 30/09/07 SP -Abertura: Simpósio Presença da Universidade no Desenvolvimento Brasileiro:uma perspectiva histórica” – FFLCH-História);
 03/10/07 Cidade do México(México) Conferência Internacional de Educación a
Distancia 2007;
 05/10/07 SP Simpósio de comemoração dos 55 anos da FMSP;
 08/10/07 MG 30ª Reunião anual da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação)– Caxambú-MG;
 22/10/07 SP Audiência Pública sobre os resultados dos dados do INCLUSP/2007– EACH;

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

 21/09/07 SP Jornada Bioética;

 23/10/07 SP Premiação Melhores Universidades – Guia do Estudante – Editora Abril;
 31/10/07 BuenosAires (Argentina) VII Congresso Iberoamericano de História de
la Educación Latinoamericana;
 05/11/07 Mérida (México) IX Congresso Nacional de Investigación Educativa;
 07/11/07 SP Palestra “Projeto Pedagógico e a Aprendizagem no Ensino Superior” – ESALQ;
 11/11/07 MT Conferência: Sentidos e Significados do Ensino de Graduação e a
Atuação Docente – Universidade Federal do Mato Grosso;
 26/11/07 SP Abertura da V Semana da Educação: A Universidade de São Paulo
e a Formação Docente – 5ª Semana da Educação da FEUSP;
 27/11/07 SP Mesa Redonda: Concepção da Formação Docente – 5ª Semana da
Educação da FEUSP;
 28/11/07 RJ 5º Encontro Nacional de Educação à Distância;
 29/11/07 SP Seminário de Pedagogia Universitária (Evento organizado pela
Pró-Reitoria de Graduação).
2008
 19/02/08 – Posse Prof. Dr. Colombo Celso, Diretora do Instituto de Geociências;
 25/02/08 – XXI Edição do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras (ForGRAD) – Poços de Caldas / MG;
 10-11/04/08 – 1º Workshop sobre os Núcleos de Pesquisa da USP, sala do Conselho Universitário da USP. (representada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, Pró-Reitor substituto);
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 14-18/04/08 – Palestra com o corpo docente sobre o processo de reforma curricular – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP – Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem;

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 68

10/2/2010 10:36:39

 15/04/08 – Posse da Profa. Dra. Cecília Helena de Salles Oliveira – Diretora Museu Paulista;
 16/04/08 – II Seminário “A USP e a Formação de Professores para a Educação
Básica” – FE-USP. (representada pela Profa. Maria Isabel de Almeida, Assessora
da Pró-Reitora);
 07/05/08 – I Simpósio de Aprendizado Eletrônico da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP - Palestra: “Situação atual e perspectiva do Aprendizado
Eletrônico na USP”. (representada pelo Prof. Maurício dos Santos Matos, Assessor da Pró-Reitora);
 08/05/08 – abertura do Simpósio Pró-Saúde – USP;
 12/05/08 – Reunião com o Exmo. Sr. Prof. Dr. Marco Antônio Zago, Presidente
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq ,
na sala do Conselho Universitário da USP;
 19/05/08 – participação em mesa redonda no Seminário de Acesso ao Ensino
Superior (SAES) – A mesa tem como tema: Políticas de acesso ao ensino superior – Rio Quente – GO. (representada pela Profa. Maria Amélia de Campos
Oliveira, Assessora da Pró-Reitora);

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

 30/05/08 – Encontro com Educadores – Capacitação do estudante para o mercado de trabalho: estágios e treinamentos nas empresas – Palestra: Estágio e
Pesquisa – CIEE;
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 10/06/08 – Cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Oswaldo Cruz – Faculdade de Medicina da USP. (representada pelo Prof. Milton Arruda Martins,
Assessor da Pró-Reitora);
 06/08/08 – 1º Seminário de Ensino de Graduação da Escola de Engenharia de
São Carlos – EESC / USP;
 18/08/08 – Posse do Prof. Dr. Sebastião de Sousa Almeida, Diretor da FFCLRP
(representada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, Pró-Reitor,
substituto);
 20/08/08 – Participação em mesa redonda, na XXIII Reunião Anual da F e S B E
(Federação das Sociedades de Biologia Experimental) – Águas de Lindóia. (representada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, Pró-Reitor, substituto);
 02/09/08 – cerimônia solene de abertura do V Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social – Os impactos da engenharia e os (representada
pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, (Pró-Reitor, substituto);
 04/09/08 – Workshop “Planejando o Futuro: USP 2034” – sala do Conselho Universitário da USP. ( representada pela Profa. Maria Amélia de Campos Oliveira,
Assessora da Pró-Reitora);
 09/09/08 – mesa de abertura do XXXVI Congresso Brasileiro de Educação
em Engenharia – COBENGE – São Paulo;

69

10/2/2010 10:36:39

 10/09/08 – mesa de abertura do XI Encontro Nacional de Docentes de Terapia
Ocupacional – Faculdade de Medicina da USP. (representada pela Profa. Maria
Amélia de Campos Oliveira, Assessora da Pró-Reitora);
 18/09/08 – Sessão Solene do Conselho Universitário para outorga do título de
Doutor Honoris Causa ao Prof. Oliver Smithies da University of North Carolina –
sala do Conselho Universitário;
 23/09/08 – Cerimônia de posse do Prof. Dr. Jorge Mancini Filho na função de
Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Sala do Conselho Universitário;
 24/09/08 – Reunião, no salão de Atos do Gabinete da Reitora, para acordo de
concessão de bolsa de estudos no Japão;

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

 09/09/08 – III Simpósio “Retrospectiva e Perspectivas da Fisiologia” – Instituto
de Ciências Biomédicas IV – USP;

 26/09/08 – Comemorações do Jubileu da USP junto à Escola de Engenharia de
Lorena;
 10/10/08 – Comemoração dos 20 anos do grupo PET Biotecnologia – ESALQ/
USP. (representada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, (Pró-Reitor, substituto);
 10/10/08 – Comemorações dos 75 anos da USP – Piracicaba. (representada
pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello);
 13-14/10/08 – XIII Semana Farmacêutica de Ciência e Tecnologia – USP – São
Paulo;
 14/10/08 – Comemoração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos – São Paulo – SP;
 14-15/10/08 – 2º módulo do Workshop “Planejando o Futuro: USP 2034” – sala
do Conselho Universitário. (representada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, Pró-Reitor, substituto);
 16/10/08 – Reunião para receber a visita do Secretário Executivo da CPLP –
gabinete da reitora. (representada pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, Pró-Reitor, substituto);
 29/10/08 – Colóquio Internacional sobre Ensino Superior – Conferência de encerramento: Formação e desenvolvimento profissional do docente universitário – Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS - Bahia;
 29/10/08 – Reunião para receber a visita do Governador da Província de Nuevo
Léon (México), José Natividad Gonzaléz Parás – salão de atos. (representada
pelo Prof. Quirino Augusto de Camargo Carmello, Pró-Reitor, substituto);
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 30/10/08 – sessão solene de abertura do 3º Simpósio Internacional de PósGraduação e Pesquisa da FCFRP-USP (SINPOSPq) – Ribeirão Preto. (representada pela Profa. Ivone Carvalho);
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 04/11/08 – 16º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade
de São Paulo – SIICUSP – Área Biológicas – Ribeirão Preto (representada pela
Profa. Maria José Clapis);
 07/11/08 – Jornada das Licenciaturas da Universidade de São Paulo – Construção Coletiva das Licenciaturas. Palestra: “A Formação de Professores na Universidade de São Paulo”;
 10/11/08 – Abertura Seminário Avaliação dos Cursos de Graduação da USP.
2009
 11/12/09 – Posse da Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini, Diretora da FFLCH;
 26/01/09 – Comemoração 75 anos da USP – Memorial da América Latina;
 09/02/09 – II Encontro dos Docentes do EAC – Cursos de Atuária e Ciências
Contábeis. “Painel: Essência sobre a forma: o que é realmente relevante na graduação?”
 15/02/09 – FORGRAD-SUDEST;
 11/03/09 – Universidade de São Paulo – Faculdade de Saúde Pública – Grupo
de Apoio Pedagógico – GAP. Participação na abertura da I Oficina de Trabalho:
Projeto Político Pedagógico e Estrutura Curricular do Curso de Nutrição da USP
(representada pela Profa. Maria Isabel de Almeida, Assessora da Pró-Reitora);

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

 16/03/09 – Reunião CLA – PET – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto;
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 31/03/09 – COC Pedagogia e CG da FEUSP – mesa redonda. Tema da discussão:
Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia;
 13/04/09 – Evento com Diretores e Presidentes de CGs no IQSC;
 23/04/09 – Posse Prof. Dr. Mauro Wilton de Sousa - Diretor ECA;
 05/05/09 - Workshop “EaD – UNICAMP;
 06/05/09 – Seminário “ O SINAES e a estrutura Regulatória Vigente” – BRASILIA
– (Prof. Dr. Quirino Augusto de Camargo Carmello, representou a USP);
 20/06/09 – Palestra “O Programa de Inclusão Social da Universidade de São
Paulo” evento promovido pela FFLCH-USP;
 25/05/09 – Fórum Nacional de Educação Superior – BRASÍLIA;
 26/05/09 – Reunião SESU – BRASÍLIA;
 29-31/05/09 – SBQ – Fortaleza/CE – Formação de Professores: saberes, identidade, caminhos e embates;
 08/06/09 - II Reunião de Vice-reitores Acadêmicos – BOGOTÁ;
 18/08/09 – Cerimônia de posse do Prof. Dr. Tércio Ambrizzi – Sala do Conselho
Universitário – USP;
 27/08/09 – Cerimônia de Posse do Prof. Douglas Emygdio – FZEA;
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 28/08/09 – Cerimônia de Inauguração Instituto e Pedra Fundamental Laboratório Didáticos EERP;
 28/08/09 – Visita a FDRP;
 30/08/09 a 02/09/09 – Evento Comissão Científica da UNESP, realizado em
Águas de Lindóia;
 02/09/09 – Posse Prof. Rui Curi, Diretor do ICB;
 09/09/09 – Workshop – V Encontro de Pesquisa em Ensino de Química, realizado em Ribeirão Preto;
 14/09/09 - Evento de comemoração dos 40 anos do SAP - Serviço de Aconselhamento do Instituto de Psicologia da USP;

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

 28/08/09 – Cerimônia de Inauguração UBAS – Ribeirão Preto;

 04/10/09 – 32ª Reunião Anual da ANPED – CAXAMBÚ – Minas Gerais;
 22/10/09 – Seminário Internacional: Pesquisa e Ensino em Nutrição no Século
XXI: Do Ambiente a Genética – FSP-USP;
 22/10/09 – Cerimônia de Inauguração do Ginásio Poliesportivo da EACH;
 27/10/09 – Cerimônia Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante e
Banco Real – Grupo Santander;
 29/10/09 – III – Jornada das Licenciaturas da USP – FMRP;
 09/11/09 – Semana da Educação – FEUSP.
3. VISITA ÀS UNIDADES DA USP 2006 A 2009
2006
 FE; EACH; FD; FO; FEA; IEB; IQ, POLI; HU; IF; EE; FZEA; IGC, FCFRP; IQSC; EERP;
FFCLRP; FOB; FORP.
2007
 FM, ECA, IGc, MAC, EE, FFLCH, FE, IO, POLI, ESALQ, FFCLRP, FEARP, FDRP, FCFRP,
EEL.
2008
 FM, CCS, EERP, IQ, EERP, MUSEU PAULISTA, FFLCH, EESC, IO, ICB, IEB, EEL, ESALQ,
ECA, IF, FEA.
2009
 EERP, IQSC, FEA, FEA-RP, EDUSP, FSP, EACH, EERP, IFUSP, FO, FMVZ, FAU, IEB, FFLCH, FZEA, ESALQ.
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4. UNIDADES ONDE FORAM REALIZADAS REUNIÕES DO CONSELHO DE
GRADUAÇÃO 2006 A 2009
2006
 FO, FEA, MAC, FO, EACH.
2007
 FO, MAC.
2008
 FE, FEA, FO, MAC.
2009
 FO, FEA, FMVZ, FO, ESALQ, FFLCH.
5. REUNIÕES COM ÓRGÃOS DE GOVERNO 2006 A 2008
2006
 MEC-SeSu;
 Secretaria de Integração Racial;
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 Secretaria do Estado de Educação;
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 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de
São Paulo, como membro do Comitê Executivo do Plano Diretor de Ensino Superior;
 ALESP (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo).
2007
 28/02/07 – Conselho Nacional de Educação;
 14/03/07 – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;
 14/03/07 – Secretaria Ensino Superior;
 17/10/07 – FIESP;
 18/10/07 – ALESP – Câmara de Educação (Gabinete da Reitora);
 05/11/07 – ALESP;
 23/11/07 – Secretaria do Ensino Superior;
 27/11/07 – Secretaria do Ensino Superior.
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 20/02/08 - Secretaria da Educação;
 10/04/08 – Secretaria da Educação;
 28/04/08 – FAPESP;
 06/06/08 – Secretaria da Educação;
 11/06/08 – Secretaria da Educação;
 18/06/08 – Secretaria da Educação;
 23/06/08 – Secretaria da Educação;
 11/08/08 – Secretaria da Educação;
 18/11/08 – INEP;
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2008

 09/12/08 – SeSu - Brasília.
2009


01/04/09 – Reunião CEE;

 15/04/09 – Secretária de Educação Superior;


24/05/09 - Reunião SeSu - Brasília;

 14/08/09 – Reunião Sede MEC-SP;
 16/09/09 – Reunião CONAES - Brasília;
 22/10/09 – Reunião Sede MEC-SP.
6. VISITAS A UNIVERSIDADES
 Universidade Federal da Bahia;
 Universidade Estadual de Goiás;
 Universidade Federal de Juiz de Fora;
 Universidade Federal do Paraná;
 Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão;
 Universidade Federal de Minas Gerais;
 Universidade de Sorocaba;
 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Campus Assis;
 Universidade Federal do Mato Grosso;
 Universidad Autônoma do México;
 Universidade Federal de Goiás;
 Universidade Federal do Rio de Janeiro;
 Sorbonne Université - Paris (França);
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 Université de Rouen (França);
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 Universidade de Barcelona (Espanha);
 UNICAMP;
 Universidade Federal de Uberlândia;
 Universidade Federal de Pernambuco;
 UNOESTE - Chapecó;
 Universidade Federal do MS - Dourados;
 Universidade Federal de Alagoas;
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 UNESP – Reitoria.
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A gestão do ensino de Graduação, em uma Universidade com o porte e a importância da
USP, requer a construção de uma base conceitual de referência, capaz de sustentar as políticas
a serem implementadas e orientar as diretrizes e a formulação de propostas para o aprimoramento das ações socialmente demandadas de nossa Universidade.
Uma ação dessa importância e complexidade requer a participação de uma equipe irmanada nos objetivos e disposta à colaboração intensa e constante. Cada um dos programas
que apresentaremos a seguir é fruto da ação sinérgica de assessores, docentes e funcionários
que, colocando-se como colaboradores, não pouparam esforços para levar à prática propostas formuladas como resposta aos problemas ou desafios da gestão.
O objetivo desta apresentação é tornar público o percurso de cada um dos seis programas
que, de alguma forma, trouxeram inovações ou viabilizaram mudanças no cenário uspiano.
Abordaremos as construções conceituais que lhes são subjacentes; relataremos seus percursos de formulação, implementação e gestão; explicitaremos seus resultados e impactos, tanto
internos como externos à Universidade.
Serão analisados a seguir:
 Programa de Inclusão Social da USP – INCLUSP
 Programa de Formação de Professores da USP – PFPUSP
 Programa Ensinar com Pesquisa - PEP
 Programa de Pedagogia Universitária
 Mudanças no Vestibular da USP
 Programa de Avaliação de Cursos (SIGA) e a posição da USP frente ao ENADE
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PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL NA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
- INCLUSP -
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Pró-Reitora de Graduação
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Maria Isabel de Almeida
Mauricio dos Santos Matos
Assessores Pró-G

Maria Amélia de Campos Oliveira
Quirino Augusto de Camargo Carmello
Pró-Reitores substitutos
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O compromisso da USP, enquanto instituição pública, gratuita e de excelência, para
com a sociedade que a sustenta, encontra-se expresso em sua gênese, com a criação, em
1934, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), que articulou e conferiu status de
universidade às escolas isoladas de nível superior, então denominadas como Academia de
Direito, Faculdade de Medicina, Escola Superior de Agricultura (em Piracicaba), Faculdade
de Odontologia e Farmácia, Faculdade de Medicina Veterinária e Escola Politécnica. Seus
objetivos foram o de desenvolver a pesquisa de modo ‘desinteressado’, dar ao ensino o cunho
científico e tornar possível a preparação do professorado secundário1.
Desde então, seu empenho na efetivação desses compromissos tem sido pública e
amplamente reconhecido. Sua importância é atestada pelo expressivo contingente de candidatos a suas vagas, que foram significativamente ampliadas nestes 75 anos de sua existência. No vestibular USP/Fuvest - 2010 são cerca de 112 mil candidatos inscritos para 10557
vagas, em seus mais de 240 cursos, oferecidos em sete campi e 41 Unidades de Ensino e
Pesquisa. Esses números a colocam como a maior universidade pública do país.
Apesar de pública e gratuita, o perfil dos estudantes que nela ingressam foi sendo
marcado nos últimos anos por estudantes egressos do sistema particular de ensino e que
realizaram cursinhos também particulares, demonstrando claramente uma distorção em
relação a suas características de gratuidade, uma vez que esses egressos são oriundos de
famílias com maior poder aquisitivo, que puderam pagar para que seus filhos tivessem
acesso a essa universidade gratuita.
Com efeito, dados de 2005 revelavam que cerca de 75% dos estudantes da USP eram
egressos do sistema particular, sendo que esse era responsável pela formação de apenas
15% dos jovens que cursavam o Ensino Médio. Enquanto que o sistema de ensino público
e gratuito respondia pela formação de 85% desses jovens2.
Era preciso reabrir a USP para estudantes da escola pública e ampliar, em seus cursos,
a diversidade social, cultural e econômica, presentes na sociedade brasileira. Com esses
objetivos nasceu o INCLUSP, programa que expressa um dos principais compromissos da
gestão da Magnífica Reitora, Profa. Dra. Suely Vilela, que confiou a mim, como Pró-Reitora
de Graduação, a responsabilidade pela sua elaboração e implementação.
O texto a seguir apresenta no item I o Programa de Inclusão Social da USP – INCLUSP –
como originalmente formulado e aprovado pelo Conselho Universitário em 23 de maio de
2006.
1 C. Altenfelder Silva, “A criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras”, em Anuário Universidade de São Paulo:
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, São Paulo. Revista dos Tribunais, 1937, p. 214, citado em Motoyama,(org), USP 70
anos. São Paulo, 2006, p. 25.
2 Fonte: Censo Escolar – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - SEESP - 2005.
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No item II são apresentadas e discutidas as estratégias para a sua implementação, no
período de 2006 a 2009.
O item III contempla os resultados e as análises preliminares do impacto do Programa
no ingresso de estudantes de escola pública na universidade.
Nas Considerações Finais são apresentadas as demandas e os desafios para a continuidade e aprimoramento do Programa.
Os impactos internos e externos do INCLUSP foram amplos e significativos, o que pode
ser atestado por sua presença nos grandes veículos da mídia nacional. Dado o volume
dessas matérias, optamos por incluí-las no CD Rom em anexo, bem como as informações
sobre os congressos científicos (nacionais e internacionais), as audiências públicas e as reuniões com setores da sociedade interessados no tema da inclusão social e os documentos
legais – Resoluções CoG – que sustentam o Programa.
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I. O Programa de Inclusão Social na
USP – INCLUSP3
Pressupostos, diretrizes, ações, indicadores e recursos, gerenciamento
(aprovado no Conselho Universitário de maio de 2006)
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Este documento apresenta a versão sistematizada do Programa de Inclusão Social4 que
a Universidade de São Paulo se propõe a desenvolver nos próximos anos, mediante o qual
buscará dar sua contribuição à tarefa nacional de superação da desigualdade que tão fortemente marca a sociedade brasileira, definindo e implementando sua política institucional
nesse âmbito. Propõe-se a fazê-lo a partir de sua competência específica, qual seja, a da
educação superior de alto nível, consciente das limitações do poder das instituições educacionais no que concerne ao enfrentamento e à superação dos problemas sociais abrangentes.
Com este Programa, a USP expressa sua preocupação com as barreiras socioeducacionais que dificultam o acesso a seus cursos de preferência e a permanência nestes de muitos
jovens e buscará mecanismos de atuação junto com candidatos e alunos, mantendo sua
finalidade específica de oferecer ensino, pesquisa e extensão, sempre investindo na qualificação da formação de seus estudantes em todas as fases desse processo. Reafirma, também, a importância social e acadêmica de ter, em todos os seus cursos, uma representação
social, cultural e étnica mais consoante com a sociedade multicultural em que vivemos,
assegurando que todas as opiniões se façam presentes ao longo da vivência acadêmica
dos estudantes, bem como a diversidade na produção do conhecimento.
Para apresentar o Programa, este documento estruturou-se em três partes. Após uma
introdução, na qual são apresentados os pressupostos e as diretrizes assumidos pela
Universidade para sua atuação; a segunda parte apresenta metas e ações que se propõe
3

4

O INCLUSP – Programa de Inclusão Social da USP –, aprovado pelo Conselho Universitário em sua reunião de 23 de
maio de 2006, teve sua versão inicial elaborada por uma Comissão composta pela Pró-Reitoria de Graduação Selma
Garrido Pimenta – Pró-Reitora de Graduação; Maria Amélia de C. Oliveira – Assessora - Pró-G – EE; Maria Isabel de
Almeida – Assessora - Pró-G – FE; Antônio Joaquim Severino – FE; Antonio Luis de Campos Mariani – EP; Antonio
Sérgio Alfredo Guimarães – FFLCH; Bernadete A. Gatti – Fundação Carlos Chagas; Bruno José S. de Melo – discente –
EEFE; Elba Siqueira de Sá Barretto – FE; Flávia Inês Schilling – FE; Franco Maria Lajolo – FCF- Vice-Reitor; Glaucius Oliva
– IFSC; João Baptista B. Pereira – FFLCH; José Cippola Neto – ICB; Lucimar Rosa Dias - Doutoranda – FE; Maria Thereza
Fraga Rocco – FUVEST; Mauro Bertotti – IQ – CoG; Milton de Arruda Martins – FM – CoG; Moacyr Domingos Novelli –
FO; Oswaldo Baffa Filho – FFCLRP; Patrícia Junqueira Grandino – EACH; Quirino Augusto de C. Carmello - ESALQ – CoG;
Renato P. Morgado – discente – ESALQ; Rosa Maria Fischer – FEA.
A Universidade de São Paulo desenvolve um conjunto de ações voltadas para o atendimento aos alunos com
deficiências, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência,
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Essas ações integram o presente Programa.
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a realizar, de modo emergencial ou permanente, em curto, médio e longo prazos. Para
finalizar, são apontadas questões relacionadas ao gerenciamento do Programa.
A proposta de inclusão social que a Universidade entende ser de sua responsabilidade
funda-se, prioritariamente, na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito como
legitimador desse acesso.
Considerando que a maioria dos jovens pertencentes a esses segmentos realiza a formação básica na escola pública, o Programa de Inclusão Social da USP terá sua atuação
direcionada ao planejamento de ações de apoio voltadas para o aluno do Ensino Médio
da escola pública, antes, durante e após o processo seletivo para ingresso na Universidade.

1. PRESSUPOSTOS E DIRETRIZES
A DESIGUALDADE SOCIAL COMO PROBLEMA PARA A UNIVERSIDADE

86

A sociedade brasileira deste início do 3º milênio continua apresentando, no seio de
sua população, um grave quadro de desigualdade social, que se expressa em todos os
aspectos da sua existência real. Em que pese o significativo crescimento da renda do país
com o desenvolvimento da economia, suas políticas públicas não conseguem distribuir
essa riqueza de forma mais eqüitativa entre todos os segmentos da sociedade, visando
assegurar aos menos favorecidos condições para que possam superar suas carências reais.
O problema é abrangente e envolve todos os aspectos da existência humana no país, manifestando-se no universo do trabalho, na esfera das relações político-sociais e no âmbito
da cultura simbólica.
Não há como desconhecer que a gravidade dessa situação, de caráter estrutural, devese, fundamentalmente, à ausência de uma política pública voltada para o desenvolvimento da educação nacional. O que se tem observado, década após década, são programas
isolados e descontínuos, visando enfrentar problemas localizados em segmentos ou níveis
de ensino, não contando o país com um projeto integral capaz de apresentar uma política
institucionalizada e abrangente para assegurar a toda a população uma educação pública
suficiente em quantidade e em qualidade, que torne desnecessárias ações compensatórias
e assistencialistas que acabam agravando os problemas ao invés de solucioná-los de vez.
Frente a esse quadro, ao assumir a responsabilidade que lhe cabe no enfrentamento da
exclusão social, a USP reitera enfaticamente a necessidade de o poder público assumir,
mediante políticas competentes e eficazes, o seu compromisso para o enfrentamento sistemático do problema socioeducacional brasileiro.
A exclusão social é problema para a educação em geral e para a educação superior em
particular, apresentando-se de modo especialmente agudo para as instituições públicas.
Embora o problema extrapole a capacidade das universidades para enfrentá-lo e superá-lo
sozinhas, não há dúvida de que a elas cabe, pela função que desempenham no projeto
político do país, assumir com lucidez e empenho, a partir da esfera de suas atribuições
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específicas, responsabilidades e compromissos com propostas e ações destinadas a contribuir, de forma positiva, para a construção de uma sociedade mais igualitária.
Desse modo, coloca-se como desafio para a instituição universitária pública democratizar o acesso aos seus cursos, adotando estratégias que favoreçam candidatos oriundos dos
grupos sociais menos favorecidos, sem prejuízo dos critérios de mérito que devem presidir
esse processo.
Diante da dimensão e da gravidade do problema, os posicionamentos das instituições
e dos especialistas têm seguido diferentes orientações. Alguns entendem que o problema
é de tal monta que escapa à responsabilidade da Universidade, que não deve se preocupar com ele. No máximo, caber-lhe-ia pesquisar cientificamente o assunto, produzindo esclarecimentos sobre o fenômeno e assim subsidiar os gestores do poder público no
estabelecimento de políticas sociais amplas, as únicas aptas a resolver os problemas da
exclusão social, com soluções que devem ocorrer e produzir seus efeitos fora do âmbito
da Universidade.
Outros, face à magnitude do problema e suas características, entendem que a Universidade está relacionada a ele, mas avaliam que qualquer iniciativa para seu enfrentamento
terá, necessariamente, resultados pouco expressivos, mais emblemáticos do que reais, de
modo que as medidas tomadas nessa direção mais prejudicariam do que contribuiriam
para melhorar o desempenho dos processos de acesso à Universidade pública.
Há ainda os que consideram que a gravidade da situação é tal que a única solução
eficaz é aquela representada pelas ações afirmativas do tipo ‘cotas’ para os segmentos
com desvantagens étnicas, sociais e culturais. Trata-se de postura radical que, em nome
da grande dívida dos segmentos privilegiados para com os excluídos (negros, indígenas,
pobres, abandonados etc.), subordina o mérito acadêmico a critérios de natureza social.
A Universidade de São Paulo reconhece seus compromissos com a questão e sua responsabilidade de contribuir para sua superação, entendendo que pode e deve tomar medidas específicas, intervindo nas condições de ingresso, considerando em seu vestibular
as peculiaridades da formação oferecida pelo Ensino Médio na escola pública e apoiando
candidatos desfavorecidos social e culturamente, antes, durante e após o ingresso. A USP
tem clareza do alcance dessas medidas, mas tem igualmente certo que representam uma
contribuição significativa para a ampliação e a democratização das possibilidades de ingresso, ao mesmo tempo que preservam os critérios de mérito, de modo que ingressem na
Universidade aqueles candidatos com mais possibilidades de aproveitamento.
O fenômeno da exclusão que atinge os segmentos pauperizados da sociedade brasileira manifesta-se no âmbito do Ensino Superior de duas formas: pelo pequeno número
de ingressantes que realizaram sua formação básica na escola pública e pela evasão dos
poucos que conseguem ingressar na Universidade. Nesse sentido, a população universitária não reflete suficientemente a distribuição étnica de nosso país.
Para a USP, é evidente que o processo escolar contribui para a democratização do processo social e que a formação universitária tem uma contribuição significativa a dar para a
consecução desse objetivo. Assim, buscará trabalhar a diversidade, reconhecendo a heterogeneidade das condições dos candidatos/alunos, buscando elevar o nível da formação
com o objetivo de não reproduzir a desigualdade presente no ingresso.
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Nas condições históricas em que se encontra hoje a sociedade brasileira, marcada por
graves níveis de exclusão, o conceito de inclusão social tem relação com a qualidade de
vida que caberia assegurar a todos os brasileiros. Trata-se de uma referência de cidadania,
pois proporcionar qualidade de vida é garantir a toda pessoa condições objetivas para a
fruição de bens naturais, sociais e culturais, frutos da produção coletiva, mas que se encontram distribuídos de forma muito desigual.
Dessa perspectiva, a inclusão social realizar-se-ia mediante a garantia de trabalho, do
qual resultassem recursos para obtenção dos bens naturais para a reprodução da existência, participação na tomada de decisões de interesse comum e na produção e no consumo
dos bens culturais da sociedade.
Nesse contexto, tem-se em mente a efetividade da prática de um trabalho que não
seja degradante, de uma vivência social que não seja opressiva e considere a dimensão
multicultural da sociedade contemporânea, visando assegurar o usufruto das múltiplas
contribuições culturais.
À educação cabe tornar-se investimento sistemático para garantir a todos, particularmente aos integrantes das novas gerações, as condições para que tal situação possa
viabilizar-se historicamente.
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O CONCEITO DE INCLUSÃO SOCIAL

A USP E A INCLUSÃO SOCIAL: RESPONSABILIDADES, COMPROMISSOS,
POSSIBILIDADES E LIMITES

88

Como instituição pública de Ensino Superior, a USP é reconhecida como uma referência
significativa para a sociedade brasileira. Com seu trabalho de ensino, pesquisa e extensão
tem como finalidade contribuir significativamente para o desenvolvimento social, cultural
e econômico do país, produzindo conhecimentos e preparando cidadãos que desempenhem papel de liderança intelectual e profissional. Isso significa envolver-se profundamente com o compromisso de ampliar e consolidar a inclusão social de seus alunos.
Nesse sentido, já vem empreendendo esforços , por meio da Coordenadoria de Assistência Social – COSEAS – e de outros atores na Universidade, para assegurar a permanência
e o sucesso na vida acadêmica dos estudantes com necessidades socioeconômicas. No
entanto, para ampliar a eficiência da resposta que vem sendo dada à necessidade de inclusão, tais ações precisam ser intencionalmente articuladas em um Programa capaz de
combiná-las com outras de maior amplitude social.
Assim, a USP apresenta uma proposta que articula excelência acadêmica, autonomia
universitária e inclusão social, presentes em todas as iniciativas de sua política de formação
superior, expressa por meio de práticas e ações consentâneas, ao mesmo tempo em que
reafirma seu compromisso de valorização da graduação, espaço prioritário para a efetivação dessa política.
Por considerar que o problema da exclusão/inclusão não é da alçada apenas das instituições de Ensino Superior, a USP reitera a necessidade de que projetos de alcance uni-
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versal sejam igualmente implementados, a partir de compromissos e responsabilidades a
serem assumidos por outros atores sociais.
Nesse sentido, a USP compromete-se a fazer a sua parte, no âmbito do microssocial,
mas insiste na responsabilidade do Poder Público, em primeiro lugar, como representante
legítimo que é da sociedade como um todo, em assegurar a qualidade na formação realizada na escola pública e implementar uma política pública de expansão das vagas no
Ensino Superior público, forma mais eficaz e abrangente de combater a exclusão social na
sua interface com a formação profissional de nível superior.
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A CONTRIBUIÇÃO HISTÓRICA DA USP PARA A INCLUSÃO SOCIAL
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A luta pela inclusão social não é preocupação recente da Universidade de São Paulo.
Ao longo de seus 70 anos de existência, a USP, no desempenho de suas tarefas acadêmicas
específicas, nunca perdeu de vista as peculiaridades da sociedade brasileira, marcada pela
desigualdade social. Sua trajetória registra um amplo espectro de programas e ações orientados diretamente ao apoio aos alunos carentes e, indiretamente, à sociedade brasileira, contribuindo assim para a ampliação e consolidação de conquistas sociais relevantes por meio
do Ensino Superior.
O Programa de Inclusão Social buscará dar organicidade, visibilidade e incremento às
ações que vêm sendo desenvolvidas nas diversas unidades e instâncias da Universidade,
articulando-as em um projeto comum, sob o signo de uma política institucional. Propõe-se
ainda agregar, às ações existentes, outro conjunto de medidas voltadas para estudantes de
escolas públicas, que também contribuirão para a inclusão pretendida e sobre o qual incidirão estratégias de acompanhamento para avaliar sua efetividade.
Objetivos do Programa
Com a finalidade de implementar uma política institucional de inclusão social, o presente Programa definiu como objetivos:
 Ampliar as probabilidades de acesso dos estudantes egressos da escola pública;
 Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que dificultam esse
acesso;
 Apoiar as escolas públicas, seus professores e alunos, mediante ações especializadas;
 Incentivar a participação dos egressos da escola pública no processo seletivo de
ingresso na Universidade, por meio de medidas de apoio didático-pedagógico e
de divulgação;
 Apoiar, com ações específicas, a permanência dos alunos no curso superior.
A implementação dessa política, que articula ações em desenvolvimento com novas
ações, terá caráter processual e pressupõe o seu acompanhamento, visando à avaliação constante, bem como possíveis reorientações que se façam necessárias para assegurar o alcance
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2. AÇÕES
Ações antes do ingresso
Dadas as situações objetivas de desigualdade social e de perfil econômico e cultural que
penalizam em grande medida os estudantes que cursam o Ensino Médio na rede pública, a
ampliação das possibilidades de acesso de alunos egressos da escola pública na Universidade
de São Paulo e a garantia de sua permanência após o ingresso requerem ações sistemáticas
de apoio ainda na fase anterior à sua participação no vestibular.
A intervenção da Universidade no período de formação que antecede o vestibular pode
representar uma medida importante para que esses alunos possam superar as barreiras educacionais que têm dificultado seu ingresso nesta Universidade, bem como prevenir os índices
de evasão registrados em alguns cursos. Trata-se, pois, de enfrentar as duas faces do fenômeno da exclusão educacional que, como é sabido, resulta do longo e difícil trajeto seguido pela
escola pública brasileira. Atacar suas origens demanda medidas capazes de atingir, de forma
positiva, os alunos antes do momento de ingresso na universidade.
Para tanto, planeja a implementação de medidas que instaurem mecanismos sociopedagógicos capazes de estimular, favorecer e respaldar a formação geral, bem como preparar
especificamente os estudantes do Ensino Médio público para o vestibular. Tais medidas visam
ampliar o número de ingressantes na Universidade oriundos da escola pública e devem efetivar resultados concretos que expressem a eficácia da política institucional de inclusão social
desenvolvida pela Universidade no cumprimento de seus compromissos com a sociedade
brasileira.
A partir do núcleo central da atuação da Universidade, que busca intensificar um relacionamento sistemático e permanente com a escola básica mantida pelo poder público,
colocam-se os seguintes objetivos:
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de seus objetivos, que se desdobram em metas e ações previstas para antes, durante e após
o ingresso do estudante na Universidade, como explicitado a seguir.

 constituir canais ágeis e eficientes de comunicação, aptos a viabilizar relacionamento mais estável e fecundo entre esses dois pólos formadores;
 sinalizar claramente para o conjunto das escolas de Ensino Médio, estabelecendo
diretrizes que possam favorecer a formação geral e o preparo dos estudantes de
maneira ampla e também o preparo específico para sua participação do vestibular;
 manter a sociedade mais informada, de modo transparente e objetivo, sobre este
Programa de Inclusão Social, bem como sobre os conteúdos programáticos de
cada exame vestibular da FUVEST;
 tomar os PCNs como uma das referências para a elaboração desses conteúdos, visando exercer papel indutor junto às escolas públicas no seu desenvolvimento curricular.
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A fim de dar cumprimento a esses objetivos, são propostas as seguintes ações e medidas
que devem ser viabilizadas na fase anterior ao ingresso dos alunos:
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1. Introduzir o Sistema de Avaliação Seriada
Desdobramentos (para escolas que aderirem ao Sistema):
 iniciar procedimentos de avaliação seriada ao longo do curso médio em escolas
que aderirem ao Sistema, mediante a aplicação de provas ao término de cada ano,
com notas ponderadas que se agregarão aos resultados do vestibular;
 identificar necessidades para subsidiar a proposição de possíveis ações da USP junto às escolas públicas de Ensino Médio;
 oferecer às escolas participantes referências sobre o desempenho de seus alunos a
fim de subsidiar sua auto-avaliação.
2. Considerar os PCNs como uma das referências para a elaboração do
programa dos exames de ingresso na Universidade
Desdobramentos:
 instituir processo de discussão sobre a adoção dos PCNs como referência na elaboração dos conteúdos para os exames de ingresso;
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 envolver os sistemas públicos de ensino nessa discussão, o que poderá se constituir em elemento indutor do desenvolvimento curricular das escolas.
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3. Promover ações voltadas para escolas e professores do
Ensino Médio público
Desdobramentos para as escolas:
 desenvolver projetos institucionais e interinstitucionais voltados para o Ensino Médio da escola pública;
 implantar um Centro permanente de apoio para atendimento aos agentes e destinatários das ações implementadas;
 estabelecer parcerias com escolas públicas por meio de projetos e programas (laboratórios, exercícios, trabalhos de pesquisa, tira-dúvidas, tutorias etc.);
 disponibilizar os materiais didáticos já produzidos no Portal de Inclusão.
 desdobramentos para os professores:
 ofertar vagas nas disciplinas de graduação da USP, que assim o decidirem, para
professores da rede pública, como oportunidade de atualização.
 oferecer aulas de disciplinas específicas para os professores da rede, com fins de
educação continuada, sob a modalidade de cursos de extensão, integrando essa
atividade na carga horária básica dos docentes da Universidade;
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 divulgar programas de agências de fomentos, de órgãos de governo e outros, de
concessão de bolsas de estudos e pesquisas para a formação de professores da
educação básica.
4. Envolver discentes da USP em ações na escola pública
Desdobramentos:
 realizar estágios curriculares das áreas específicas e das Licenciaturas em escolas
públicas;
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 realizar gestões junto à Secretaria da Educação para que a participação em tais
cursos conte pontos para progressão na carreira funcional do magistério;

 conceder bolsas e atribuir créditos a alunos de graduação e de pós-graduação da
USP envolvidos nas atividades;
 participar de projetos de divulgação da USP nas escolas públicas.
5. Apoiar cursinhos preparatórios de caráter comunitário
Desdobramentos:
 oferecer apoio didático aos cursinhos comunitários desenvolvidos por alunos da
USP;
 monitorar os efeitos dessa preparação no desempenho dos candidatos;
 estimular que os cursinhos comunitários sejam interlocutores na elaboração dos
critérios de apoio aos estudantes com necessidades socioeconômicas.
6. Aumentar a oferta de vagas em cursos noturnos
Desdobramentos:
 aumentar a oferta de cursos noturnos regulares;
 ampliar a oferta de vagas em cursos noturnos já existentes;
 criar cursos de graduação semipresenciais e a distância.
7. Ampliar a presença da USP na cultura da escola pública
Desdobramentos:
 ampliar e divulgar o Projeto Universidade e as Profissões;
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 divulgar a existência do Programa de Iniciação Científica Júnior. [CNPq/Fapesp];
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 divulgar o programa de recepção aos professores da rede pública em disciplinas
das unidades da Universidade de São Paulo, que assim o decidirem;
 ampliar a divulgação de eventos e atividades da Universidade para as redes públicas de ensino.
8. Incrementar a divulgação para a sociedade das ações da
Universidade
 Tornar mais acessíveis informações sobre atividades permanentes e eventuais de
cultura e extensão e de pesquisa.
9. Criar um Portal de Inclusão Social para divulgar ações realizadas pela
Universidade de São Paulo na perspectiva da inclusão social
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AÇÕES NO INGRESSO
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A USP, consciente de sua missão institucional de formar lideranças intelectuais, sociais
e econômicas, bem como de produzir conhecimento, inovação e ações nas comunidades
nas quais se insere, tem o compromisso de eleger seus discentes os jovens com maior
capacidade de aproveitamento das oportunidades de aprendizagem que a Universidade
oferece. Assim, o processo de admissão à USP não pode se resumir em selecionar os que
detêm o maior volume de conhecimentos acumulados até o momento do ingresso na Universidade, mas se deve pautar em identificar e admitir aqueles com maior potencial para se
tornarem os melhores egressos para a sociedade.
Sem abrir mão de sua função precípua de prover ensino superior de qualidade, a USP
não pode abster-se da responsabilidade de atuar como agente promotora da educação
geral da sociedade, em especial no que se refere ao ensino público de qualidade, um direito essencial do cidadão e principal vetor de inclusão social e redução da desigualdade.
Assim, o Programa de Inclusão Social da USP deve ter como foco ações direcionadas à
melhoria do ensino público fundamental e médio que, além de contribuir para a educação
geral, permitam identificar os melhores talentos, independentemente de sua história social
e econômica.
A USP tem também a responsabilidade de aprimorar a qualidade de seu sistema de seleção, em razão de seu grande impacto nos modos de organização do conhecimento e nas
metodologias de ensino adotadas pelas escolas de Ensino Médio. Em particular, se praticar
um exame de seleção que considere não só as informações acumuladas, mas também a
capacidade de aprendizagem e de organização dos conhecimentos já incorporados, de
maneira articulada com a realidade, a USP poderá induzir a uma perspectiva de formação
mais ampla na educação básica.
Com isso, será possível minimizar a possível perda de talentos decorrente da perversa
combinação de fatores negativos, como a deterioração da qualidade do ensino oferecido
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pela escola pública, e um sistema de admissão à Universidade que privilegia o acúmulo
quantitativo da informação no momento do ingresso e não o potencial intelectual e criativo dos candidatos.
O Programa prevê um sistema de pontuação acrescida para os alunos da rede pública
que, mesmo em condições desfavoráveis, logram se aproximar da nota necessária para
aprovação no vestibular e que certamente devem ter bom potencial para o Ensino Superior. Com um pequeno fator de acréscimo de 3% na sua nota, os candidatos poderão
atingir a pontuação requerida para convocação.
Simulações realizadas com dados da FUVEST de 2006 indicam que esse fator elevaria de
23,6% para 30% o número de ingressantes oriundos da escola pública. Esse impacto será
maior nas carreiras de elevada procura (p. ex., medicina, direito, jornalismo), nas quais um
pequeno acréscimo na nota representa o avanço de muitas posições na classificação geral.
Prevê-se ainda a instituição do Sistema de Avaliação Seriada para escolas de Ensino
Médio da rede púbica que manifestem interesse de participar desse processo. Para tanto,
será constituído um Grupo de Trabalho para, ao longo de 2006, propor a operacionalização
da Avaliação Seriada que, quando implementada, poderá se combinar com o Sistema de
Pontuação Acrescida, incluído nesta proposta em caráter emergencial e experimental.
Apresenta-se a seguir o conjunto de ações NO INGRESSO, que buscam ampliar o percentual de ingressantes provenientes da escola pública.
1. Implementar, em caráter experimental, o Sistema de Pontuação Acrescida,
no qual um fator de acréscimo de 3% será aplicado às notas das 1ª e 2ª fases
para alunos da rede pública
Desdobramentos:
 calcular a nota de corte normalmente, aplicar o multiplicador 1,03 para as notas
dos alunos que cursaram o Ensino Médio integralmente na escola pública e acrescentar aos convocados para a 2ª fase aqueles que ultrapassarem a nota de corte;
 aplicar igualmente na 2ª fase o multiplicador de 1,03 nas notas dos alunos oriundos da rede pública;
 instituir um programa de acompanhamento do desempenho acadêmico dos
alunos para verificar a eficácia do Sistema de Pontuação Acrescida em selecionar
aqueles que tenham bom potencial.
2. Realizar modificações imediatas no Vestibular
Desdobramentos:
 reduzir de 100 para 90 o número de questões na 1ª fase, mantendo a duração de
cinco horas e assegurando abordagem interdisciplinar;
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 atribuir pesos iguais às 1ª e 2ª fases no cálculo da nota final;
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 manter o número atual de isenções da inscrição no vestibular para estudantes com
necessidades socioeconômicas, trabalhando intensamente na divulgação do programa para que o número de isenções seja efetivamente utilizado.
3. Implementar outras modificações graduais no vestibular
Desdobramentos:
 considerar na definição dos conteúdos programáticos do vestibular as diretrizes
dos PCNs;
 reorganizar os conteúdos programáticos das matérias, visando priorizar o raciocínio, a associação dos conhecimentos, a interdisciplinaridade, a compreensão dos
problemas e suas soluções;
 analisar o impacto das questões interdisciplinares na 1ª fase com o objetivo de
ampliá-las.
4. Incluir o Sistema de Avaliação Seriada no processo de ingresso
Desdobramentos:
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 implantar a Avaliação Seriada em escolas públicas que manifestarem a intenção de
fazer parte desse processo;
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 considerar as notas da Avaliação Seriada no processo de ingresso na Universidade
de modo combinado com o Sistema de Pontuação Acrescida.

AÇÕES APÓS O INGRESSO
Uma política de inclusão social deve levar em consideração o oferecimento de múltiplos tipos de apoio indispensáveis aos alunos ingressantes, alvo dessa política, para que
possam se manter no curso e completar com êxito seu trajeto escolar. Deve ainda assegurar apoio financeiro para que estes possam prosseguir seus estudos no curso escolhido,
especialmente para os de período integral. Esse apoio basear-se-á em um Programa de
Bolsas especialmente criadas para tal fim, que deverá incluir bolsas já existentes e ampliálas numericamente.
Para dar cobertura institucional a essa proposta, será necessário criar um Fundo de Bolsas, do qual participem como gestores representantes de professores e alunos ligados às
três áreas de conhecimento: exatas, biológicas e humanidades. Esse fundo deverá atender
à Universidade como um todo, independentemente da origem dos recursos captados. A
ele caberá a responsabilidade de captar, administrar e distribuir recursos destinados exclusivamente às bolsas acima referidas.
Os recursos poderão ser obtidos de diversas fontes: com o orçamento da USP; governos
municipal, estadual e federal; agências de fomento (FAPESP, CNPq etc.); iniciativa privada

95

10/2/2010 10:36:46

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

– principalmente daqueles empreendedores instalados no campus, como é o caso dos
bancos –; fundações que se beneficiam dos recursos humanos e materiais da USP; doações
de ex-alunos e doações de maneira geral.
A permanência dos estudantes nos cursos requer ainda recursos de infra-estrutura,
especialmente para os cursos noturnos, o que inclui investimentos em salas de aula (Programa Pró-Salas) e laboratórios (Programa Pró-Lab), salas Pró-Alunos, bibliotecas e serviços
de apoio. O SIBi deve encontrar meios para garantir o atendimento dos usuários dos cursos
noturnos durante todo o período das aulas e também aos sábados.
Nos diversos campi, será necessário aumentar o número de linhas de ônibus para atender um maior número de passageiros em menor espaço de tempo, dando ao aluno condições de voltar para casa após o término das aulas. Será necessário assegurar condições
para que o aluno do período noturno possa se alimentar no campus. A segurança é outro
ponto que deverá merecer especial atenção, bem como as condições específicas de ambiência e recursos que dizem respeito à moradia estudantil.
A formação cultural ampliada, de base humanística, será assegurada pela ampliação
das oportunidades de convivência universitária que não se limite à área de formação específica. Ações serão empreendidas para promover maior divulgação e criação de novas
possibilidades de participação em eventos artísticos e culturais, com a integração de museus, orquestras, cinemateca e outros institutos científicos e culturais para a ampliação do
capital cultural dos alunos, buscando favorecer uma formação ampliada e interdisciplinar.
Atenção especial será dada às ações culturais diretamente voltadas aos alunos que residem
nas moradias estudantis.
1. Instituir um Fundo de Bolsas na USP
 criar um Fundo de Bolsas, que deverá atender aos alunos da Universidade como
um todo;
 para atender questões de natureza econômica e educacional, deve-se instituir bolsas específicas que assegurem aos alunos condições de permanência na Universidade de São Paulo e melhor aproveitamento dos estudos;
 buscar recursos de diversas fontes (orçamentárias, governamentais, de agências de
fomento e outras);
 aprimorar os processos de identificação nas necessidades socioeconômicas dos
alunos;
 estabelecer critérios de alocação de recursos e das bolsas baseados no perfil de
necessidades dos alunos.
2. Implementar ações para reduzir a evasão
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 ampliar a oferta de bolsas (moradia, trabalho, apoio socioeducacional);
 regulamentar a oferta de apoio emergencial aos alunos com problemas não previstos e urgentes;
 ampliar recursos de infra-estrutura (salas pró-alunos, laboratórios, bibliotecas etc.),
especialmente para cursos noturnos;
 incrementar programas de apoio específico para alunos com problemas sociais
que extrapolem a carência econômica;
 implementar programa de tutoria acadêmica;
 assegurar a infra-estrutura das Unidades para o pleno funcionamento dos serviços
necessários ao desenvolvimento dos cursos noturnos;
 monitorar o uso de benefícios e o aproveitamento acadêmico.
3. Integrar ensino, pesquisa e extensão na graduação.
Desdobramentos:
 inserir desde os primeiros anos o estudante em grupos de pesquisa (Programa
Ensinando com Pesquisa);
 ampliar programas e aumentar o número de bolsas de iniciação científica;
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 estimular o envolvimento do aluno com atividades de extensão;
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 atribuir créditos a atividades de pesquisa e extensão.
4. Aprimorar a gestão acadêmica dos cursos visando favorecer o melhor
aproveitamento pelo aluno
 instituir estratégia de avaliação dos cursos;
 monitorar tempo de permanência;
 monitorar o tempo médio de conclusão;
 assegurar a oferta regular de disciplinas.
5. Ampliar as oportunidades de acesso dos estudantes a bens culturais
oferecidos pela Universidade
 promover atividades científico-culturais;
 atribuir créditos a atividades culturais.
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 flexibilizar as estruturas curriculares, visando facilitar o acesso dos estudantes às
ofertas das distintas unidades e instituições da Universidade;
 apoiar iniciativas com potencial para favorecer a interdisciplinaridade e a multiculturalidade;
 disponibilizar informações sobre o que é realizado na USP para orientar a escolha
informada dos estudantes.
7. Assegurar infra-estrutura compatível com as necessidades dos cursos,
especialmente dos noturnos

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

6. Valorizar a convivência universitária a fim de concretizar a integração
entre os campos do saber

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
Apoiar, conduzir e financiar a realização de pesquisas sobre a implementação, o desenvolvimento e a avaliação dos resultados do Programa de Inclusão Social da USP.

OUTRAS AÇÕES
1. Criar um Portal de Inclusão Social na Universidade de São Paulo
2. Implementar ensino a distância

3. INDICADORES E RECURSOS: a serem detalhados
4. GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL
1. Constituir um FUNDO ESPECIAL para o financiamento do PROGRAMA. Para isso, criar
linha específica no orçamento da USP, a ser significativa e progressivamente ampliada com
recursos provenientes de diversas fontes, a saber:
 complementação ao orçamento da USP;
 agências de fomento;
 públicas (federais, estaduais e municipais);
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 associações e entidades da sociedade civil;
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 empresas estatais;
 sociedades de ex-alunos da Universidade de São Paulo;
 iniciativa privada;
 outras.
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2. Criar um GRUPO GESTOR do PROGRAMA.
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1. AÇÕES PRIORITÁRIAS
Após a aprovação do INCLUSP pelo Conselho de Universitário em 23 de maio de 2006,
a M. Reitora designou a Pró-Reitoria de Graduação para coordenar a implementação do
INCLUSP. As ações prioritárias então definidas pelo CoG foram duas: a implementação experimental do Sistema de Pontuação Acrescida, com a aplicação do fator de acréscimo
(bônus) de 3% às notas das 1ª e 2ª fases do vestibular da Fuvest de 2007 para alunos da
rede pública, e outras modificações necessárias nesse exame. Em decorrência várias ações
foram então praticadas como:

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

II. Implementação do INCLUSP –
2006 a 2009

 redução de 100 para 90 o número de questões na 1ª fase, mantendo a duração de
cinco horas;
 introdução de 10% de questões interdisciplinares;
 aprimoramento e recomposição das bancas e instituição de banca específica para
as questões interdisciplinares;
 atribuição de pesos iguais às 1ª e 2ª fases no cálculo da nota final;
 manutenção do número de 65 mil isenções da inscrição no vestibular para estudantes com necessidades socioeconômicas.
 trabalho intenso na divulgação do programa para que o número de isenções seja
efetivamente utilizado.
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Essas ações demandaram que a Fuvest procedesse a mudanças e adaptações em toda
a engenharia do vestibular, assegurada sua tradicional competência na elaboração, aplicação e correção da prova, bem como nas análises estatísticas dos resultados. Esse trabalho
foi realizado em permanente interação com a Pró-Reitoria de Graduação, uma vez que a
responsabilidade pelo vestibular compete a essa Pró-Reitoria, conforme o Estatuto da USP.
A divulgação dessas medidas foi feita através de coletiva à imprensa no dia 06 de junho
de 2006. O impacto dessas alterações pode ser conferido no CD Rom em anexo a este
Relatório.
A seguir, foi publicada a Resolução CoG no 5338, de 19 de junho de 2006, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo de 21 de junho de 2006, contendo as Normas Gerais para o
Concurso Vestibular de 2007, como segue.
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1ª Fase: A prova conterá 90 questões, valendo 1 ponto cada uma, das quais até 10%
terão abordagem interdisciplinar, e versará sobre o conjunto das disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio: Português, Matemática, História, Física, Geografia, Química, Biologia e Inglês. Todas as questões serão do tipo teste, com cinco alternativas sendo somente
uma correta. A duração da prova será de 05 (cinco) horas e realizada em um único dia
(26/11/2006).
2ª Fase: (Não houve alteração).
Utilização da Nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para compor os pontos
da Primeira Fase (Não houve alteração).
Sistema de Pontuação Acrescida
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Alunos que cursaram integralmente o Ensino Médio Regular em Escolas Públicas (estadual, federal, municipal), terão direito ao Sistema de Pontuação Acrescida, que se traduz em
um acréscimo de 3% nas notas das 1ª e 2ª fases. Esse sistema se aplica também aos alunos
que cursaram integralmente em escolas públicas o Ensino Médio na modalidade Supletivo
Presencial (EJA – Educação de Jovens e Adultos, conforme a LDB/9394/96).
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Para usufruir desse Sistema o candidato deverá declarar, no ato da inscrição, ter cursado
integralmente o Ensino Médio na Escola Pública. Se aprovado, no ato da matrícula, deverá
comprovar essa condição.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Manual do Candidato FUVEST/2007, disponível em agências Banespa a partir de 07 de agosto de 2006, bem como no Portal da
FUVEST: www.fuvest.br.

2. AÇÕES INICIAIS JUNTO À FUVEST
Após essas ações iniciais a Pró-G estabeleceu com a Fuvest um novo sistema para análises estatísticas dos dados, uma vez que os procedimentos que vinham sendo praticados
geravam bases de dados imprecisas e contraditórias entre os inscritos e aprovados na Fuvest e os ingressantes nos cursos da USP. Assim, foram criados métodos e procedimentos
que permitiram depurar a análise estatística dos dados gerados pela Fuvest e pelo Sistema
Júpiter (matrículas), o que permitiu identificar o Perfil do Ingressante e o Perfil do Ingressante INCLUSP, destacando a origem do Ensino Médio, a renda familiar, a cor, a relação
vagas/cursos.
Dentre as principais ações implementadas, em 2007, destaca-se o bônus de 3% praticado em ambas as fases do vestibular para os candidatos que cursaram integralmente o ensino médio público. Esse bônus foi mantido em 2008 para efeito de análises comparativas
que pudessem ensejar modificações ou novas ações.
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O programa Embaixadores da USP na Escola Pública
Apesar dos resultados favoráveis na elevação dos percentuais de estudantes egressos
de escola pública nos cursos da USP, observou-se uma tendência de queda desses estudantes na inscrição ao vestibular, o que poderia ser interpretado como reflexo de uma cultura de auto-exclusão, que foi se instaurando nas escolas públicas e nos seus estudantes,
em decorrência do descaso com que os governos dos últimos 30 anos têm tratado essas
escolas no que se refere a sua qualidade. Outras possíveis hipóteses explicativas dessa diminuição de inscritos no vestibular são a criação de novos campi de Guarulhos e Diadema
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a criação da Universidade Federal do ABC
(UFABC) e, principalmente, pela corrida dos alunos formados no Ensino Médio ao Prouni
(Programa de bolsas para o ensino superior privado concedidas pelo governo federal).
Assim, para dar conta dos objetivos orientadores do INCLUSP, criamos o programa Embaixadores da USP nas Escolas Públicas com a finalidade de nelas divulgar a Universidade,
com ênfase em três aspectos: o caráter público e gratuito da USP, a possibilidade de obter
isenção da taxa de inscrição no vestibular e a existência de um programa de apoio à permanência dos estudantes após o ingresso. Em 2007, 549 estudantes do ensino médio público do Estado de São Paulo, que haviam ingressado na USP, foram convidados a retornar
às suas escolas de origem para falar sobre seu sucesso em ingressar na Universidade. Em
2008, o Programa teve a participação de 565 ingressantes. Os estudantes retornaram às
escolas nas quais haviam estudado, representando um universo de 700 escolas do sistema
estadual de ensino6, o que mostra a abrangência dessa iniciativa pioneira, além de sua
importância em contar com a participação de jovens recém-egressos dessas escolas. A
atuação desses jovens tem a capacidade de acender a chama da esperança, por meio de
seus exemplos e da familiaridade que mostram como egressos vitoriosos da Instituição, o
que estimula os colegas a acreditar, mais do que tudo, em suas possibilidades. Estimulamnos a enfrentar os seus próprios desafios, a se preparar devidamente para o vestibular e a
buscar, com determinação, o ideal de ingressar em uma Universidade pública, como a USP.
Os dados iniciais do Programa, referentes aos anos de 2007 e 2008, permitem concluir
que os objetivos do INCLUSP de ampliar progressivamente os percentuais de estudantes
egressos do ensino médio público na USP, vem sendo atingido. Também a análise do desempenho dos ingressantes de 2007, confirma que essa ampliação assegura o compromisso com o mérito acadêmico7.
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Com efeito, os dados de 2007 revelaram que o bônus elevou em números absolutos e
percentuais o total de alunos ingressantes na USP provenientes do Ensino Médio público
de 24,7% (2448) em 2006 para 26,7% (2719)5.

5 Ver neste texto o item IV. IMPACTO DO INCLUSP NO INGRESSO DE ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA NA USP – resultados e análise, referente ao atual período de aplicação do INCLUSP (2007 a 2009), nos três vestibulares realizados pela
FUVEST e no perfil dos ingressantes na USP.
6 Essa rede conta com cerca de três mil escolas de Ensino Médio.
7 No que se refere ao comprometimento com o critério de mérito acadêmico, os dados do desempenho dos ingressantes em 2007 demonstraram que as médias dos ingressantes INCLUSP (6,3) ficaram ligeiramente acima da média da Universidade (6,2). Dos 118 cursos oferecidos na USP, a média dos ingressantes INCLUSP foi igual (em 08 cursos) ou superior
(em 54 cursos), ou seja, em 64 cursos, o que representa 54,2% do total de cursos.
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3. MUDANÇAS NO VESTIBULAR 2009: PASUSP E ENEM
Considerando esses resultados positivos, o Conselho de Graduação entendeu a importância de se implementar medidas capazes de ampliar o percentual dos ingressantes com
esse perfil para cerca de 30% no vestibular para 2009.
Além do bônus universal de 3%, foi introduzido um bônus qualificado pelo desempenho do estudante no Programa de Avaliação Seriada da USP (PASUSP) e no ENEM.
A Avaliação Seriada, tal como definida no INCLUSP, tem por objetivo principal aproximar a USP das escolas públicas da rede estadual de ensino e estimular a participação dos
estudantes dessas escolas no seu vestibular, contribuindo para reverter sua cultura de auto
– exclusão. Consiste de uma prova elaborada pela USP, a aplicada nas escolas que optarem
por participar do Programa. O desempenho dos estudantes que, por sua vez, optarem por
participar do PAS-USP se traduz em bônus adicional de até 3%, proporcional ao resultado
obtido na prova. O desempenho do estudante no ENEM também passou a ser traduzido
em bônus adicional de até 6%, proporcional ao resultado obtido pelo estudante nessa
prova. A aplicação do bônus universal de 3% e do bônus qualificado pelo desempenho do
estudante no PAS-USP e no ENEM pôde resultar em um bônus de até 12% para candidatos
ao Vestibular da USP provenientes de escolas públicas que demonstrem seu mérito acadêmico por meio da pontuação máxima nessas provas.
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4. O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA USP PASUSP8 
ANÁLISE PRELIMINAR
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A seguir serão apresentadas informações sobre a aplicação do PASUSP e as análises
preliminares dos dados de 2008, que indicaram as alterações praticadas em 2009.
No primeiro ano o Programa foi implementado por intermédio de convênio entre a
USP, FUVEST e SEESP9 e a prova foi aplicada aos estudantes do 3º ano do ensino médio
regular10. Em decorrência do convênio, as inscrições desses estudantes das escolas da rede
estadual pública de São Paulo, foram organizadas pela SEE, que recebeu dos diretores das
escolas a relação de alunos interessados no programa. Cerca de 50 mil alunos se inscreveram, dos quais somente 7.868 realizaram a prova (índice de comparecimento de 16%).
Destes, somente 5.182 também se inscreveram para o vestibular FUVEST 2009. A diferença
entre os que prestaram a prova PASUSP e os que se inscreveram no vestibular pode ser
explicada pelo fato de que o bônus até 3% obtido nessa prova poderia ser utilizado no
vestibular do ano seguinte (2010).
Outro dado a ser observado se refere ao número de candidatos de 3º ano de escola pública estadual inscritos na FUVEST 2009 (em torno de 13 mil) e o número destes presentes
no PASUSP: apenas 5.182. Considerando que os 13 mil apresentavam perfil PASUSP, por que
8 O PASUSP foi coordenado pelo prof. Dr. Mauro Bertotti, do Instituto de Química, designado pela Pró-Reitora, na qualidade de Assistente Técnico de Direção – ATD IV.
9 Em 2009 essa Secretaria optou por na estabelecer o convênio, o permitiu que estudantes das escolas públicas municipais passassem a participar do PASUSP.
10 A previsão inicial era de que essa prova fosse progressivamente aplicada nas demais séries do Ensino Médio. No
entanto, no vestibular de 2009 optou-se por não estendê-la às demais séries, de modo que se pudesse proceder a análises
e correções de rumos, se necessário.
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não usufruíram da oportunidade de receber esse benefício? A hipótese explicativa pode
estar relacionada ao desconhecimento dessa iniciativa da USP.
Nessa análise preliminar outros dados surgiram. Dos 5.182 candidatos que participaram do PASUSP e da FUVEST 2009, 736 foram aprovados para a 2ª Fase. Destes, 117 foram
chamados para a 1ª matrícula em cursos da USP e 55 somente ingressaram em função da
política de bônus praticada pela USP. Considerando que estes alunos eram provenientes
de escola pública regular e estavam encerrando o Ensino Médio, ou seja, sem preparação
adicional em cursinho pré-vestibular, esse índice de aprovação pode ser considerado bastante satisfatório.
Para analisar o desempenho médio dos alunos na prova, o bônus médio atribuído aos
presentes foi de 1,15%, calculado de acordo com a seguinte equação: Bônus (%) = 3(NP
– 12)/38, onde é o número de pontos na prova do PASUSP. O desempenho médio dos
presentes foi de 26,54 acertos em 50 questões, o que pode ser considerado satisfatório.
O PASUSP em 2009
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A edição do programa em 2009 foi realizada sem o convênio com a SEE, por considerar
que o Programa não é prioridade de sua política. No entanto, não se negou a colaborar na
divulgação do PASUSP e na cessão das escolas para a aplicação do exame. Inicialmente,
o programa tinha como objetivo atingir alunos das 3 séries do Ensino Médio. Entretanto,
em 2009 optou-se por destinar o PASUSP exclusivamente a alunos do 3º ano, visto que o
programa ainda está em fase de construção e aperfeiçoamento.
O alto índice de abstenção na prova em 2008 (quase 84%) deveu-se a diversos fatores,
a serem mais profundamente avaliados. Como hipóteses podemos ressaltar alguns desses
fatores: i. as inscrições foram efetuadas pelos diretores das escolas ou funcionários por eles
designados, de forma que os alunos ficaram ausentes em uma etapa importante do processo; ii. em muitas escolas houve pouco incentivo dos professores aos alunos por motivos
diversos: desconhecimento, falta de perspectiva, ansiedade com avaliação adicional, dentre outros; iii. a inscrição foi gratuita e não compromissou a grande maioria dos estudantes
com a participação efetiva no exame,
Com a intenção de minimizar esse problema, e em decorrência da não existência de
convênio com a SEE, o procedimento de inscrição no PASUSP 2009 foi totalmente alterado.
Este foi organizado pela FUVEST, que criou procedimentos para permitir a inscrição gratuita
dos candidatos eletronicamente por meio de acesso a seu site no período de 17 de agosto
a 15 de setembro. A divulgação foi feita de maneira intensa, pelo envio de 500 mil folhetos
e 5000 cartazes às escolas públicas paulistas.
Diferentemente do que ocorreu em 2008, alunos da rede municipal de ensino também
puderam participar do PASUSP neste ano. Assim, o PASUSP 2009 destinou-se aos interessados que cursaram o 1º e 2º anos do Ensino Médio em escolas públicas brasileiras e que
estavam cursando, no corrente ano, o 3º ano em escolas públicas estaduais paulistas, vinculadas à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ou escolas públicas municipais
paulistas. Alunos matriculados em escolas públicas paulistas na modalidade EJA (Educação
para Jovens e Adultos) também puderam participar do PASUSP nesse ano.
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O número de inscritos em 2009 (12.821) foi significativamente menor do que no ano
anterior, em decorrência da mudança no processo de inscrição. Sendo a inscrição voluntária e motivada, prioritariamente, pelo desejo do aluno em ingressar na universidade,
era também esperado que o índice de comparecimento à prova fosse maior do que em
2008. Tal expectativa se concretizou e 43% dos inscritos compareceram ao exame, cumprindo salientar que este índice está acima dos normalmente alcançados em vestibulares. Devido ao menor número de inscritos, a prova foi aplicada em número mais restrito
de escolas (65), distribuídas na Capital (20) e no Interior + Grande São Paulo (totalizando
outras 44 cidades).
Dos presentes ao exame no PASUSP 2009 (5344 alunos), 4127 também estavam inscritos na FUVEST 2010, o que representa 77,2%, porcentagem maior do que no PASUSP
2008, quando dos presentes ao exame (7868), somente 5158 também eram candidatos no
vestibular (65,5%).
Esses dados demonstram que, analisando-se o conjunto de candidatos que possuem
interesse no prosseguimento dos estudos em uma universidade pública (ou seja, os inscritos no vestibular), a valorização do PASUSP, medida pelo índice de presença ao exame, foi
maior em 2009 do que em 2008.
Um outro efeito da mudança no procedimento de inscrição também pode ser constatado observando-se o desempenho médio dos candidatos na prova. Enquanto o índice de
acertos no ano anterior foi de 26,54 pontos (em 50 questões), em 2009 este índice subiu
para 29,40 pontos.
Finalmente, cumpre ressaltar que 1365 candidatos INCLUSP da FUVEST 2010 estiveram
presentes na prova do PASUSP em 2008. Trata-se de alunos que terminaram o Ensino Médio no ano passado e que vão tentar ingressar na USP em 2010 usufruindo o bônus obtido
no PASUSP 2008. A possibilidade de ingresso destes alunos é provavelmente maior do que
no ano passado, visto que eles devem ter complementado os estudos ao longo do ano.
Assim, o PASUSP começa a demonstrar seus resultados, quais sejam, a valorização da USP
junto à rede pública de ensino e a potencialização das condições de acesso dos estudantes
a seus cursos. A manutenção da cultura de valor ao mérito e a criação de estratégias mais
eficientes de divulgação do programa são fundamentais para que o PASUSP atinja plenamente seus objetivos nos próximos anos.
Perspectivas
O PASUSP é um programa jovem e pretende reverter uma cultura de auto-exclusão
instalada na rede pública há décadas. Sendo assim, sua consolidação exige tempo, persistência e estratégias diversificadas de aprimoramento. Caso a nova gestão reitoral opte pela
manutenção do PASUSP, alguns pontos podem ser levados em consideração para atingir o
maior número possível de alunos de escolas públicas paulistas da rede regular interessados
em ingressar na USP e, ao mesmo tempo, promover o comparecimento dos inscritos à
prova. Assim, além da divulgação do programa por meio de cartazes e textos atualizados e
a manutenção de um site ativo, sugere-se as seguintes ações complementares:

105

10/2/2010 10:36:49

 ida de docentes da USP e “embaixadores” às escolas públicas paulistas. Os docentes
interessados em colaborar na divulgação do PASUSP manifestariam essa intenção
à PRG, que distribuiria material sobre a USP e seus cursos, relação de escolas a
serem visitadas e de alunos “embaixadores”. Os docentes fariam o contato com a
escola de interesse e com alunos que estudaram na referida escola. As despesas
da visita seriam reembolsadas na forma de um “pró-labore”. Com essa iniciativa
são atingidos dois objetivos distintos: a comunidade uspiana passa a conhecer o
programa e se envolver com ele, e as escolas recebem informações sobre a USP e
o PASUSP;
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 contatos mais permanentes com a mídia escrita e falada para divulgar o programa e seus objetivos. Na medida em que o termo “PASUSP” passe a receber certo
destaque na imprensa, pedidos de esclarecimento serão mais freqüentes com conseqüente divulgação ampla das informações. Cumpre ressaltar o papel multiplicador de notícias expostas nos jornais de grande circulação e sites voltados para a
educação, as quais são reproduzidas em larga escala nas cidades do Interior pela
imprensa local;

 para a implementação do PASUSP e aplicação das provas, escolas da Capital e do
Interior devem ser visitadas pelos coordenadores da FUVEST para avaliar as condições de infra-estrutura e a logística do exame. Nesta oportunidade, os coordenadores poderiam estender o contato com as Diretorias de Ensino, enfocando também
aspectos acadêmicos ligados aos reais objetivos do programa e à possibilidade de
participação dos alunos do 3º ano. As Diretorias de Ensino são o elo institucional
mais forte das escolas e poderiam tornar-se parceiros efetivos na divulgação de
informações sobre o PASUSP;
 avaliar a possibilidade de aumento do teto do bônus, atualmente estabelecido
como 3%. Esta mudança seria um atrativo adicional para motivar os candidatos a
participar do PASUSP, mas deveria ser analisada de forma integrada com os demais
tipos de bônus oferecidos no âmbito do INCLUSP.
Após duas edições do PASUSP já se possui uma visão bastante ampla sobre problemas
a serem enfrentados com a divulgação, inscrição de alunos, logística de aplicação do exame e custos. Assim, aspectos operacionais podem ser suplantados com relativa facilidade.
No que se refere à extensão do Programa às demais séries do Ensino Médio, persistem
dúvidas que poderão ser sanadas com estudos mais aprofundados sobre seus impactos
nas escolas.
Do ponto de vista de divulgação da USP, essa maior inserção na rede pública desde a 1ª
série é altamente salutar e necessária, considerando-se a tendência de queda de inscritos
em seu vestibular nos últimos cinco anos. Entretanto, há dúvidas sobre o efeito da excessiva antecipação de informações aos alunos visando ao acesso ao Ensino Superior. São preocupações que devem nortear as decisões sobre os rumos do PASUSP no futuro próximo.
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5. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E À FORMAÇÃO
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Uma política de inclusão social deve levar em consideração o oferecimento de múltiplos tipos de apoio indispensáveis aos alunos ingressantes, alvo dessa política, para que
possam se manter no curso e completar com êxito seu trajeto escolar. Deve, ainda, assegurar apoio financeiro para que estes possam prosseguir seus estudos no curso escolhido.
Para os ingressantes em 2007, a USP viabilizou um total de 411 bolsas, com apoio do Santander (231) e da FUVEST (180), para estudantes que apresentavam necessidades socioeconômicas e, no caso das bolsas FUVEST, tinham conseguido as melhores notas no vestibular.
No ano seguinte, a USP instituiu uma nova Política Institucional de Apoio à Permanência e à Formação, sob a coordenação geral da COSEAS, a partir das ações que vinham
sendo praticadas e contemplando as novas demandas provocadas pelo INCLUSP, e com
recursos orçamentários.
Criado pela Pró-G em 2006, o programa Ensinar com Pesquisa, passou a integrar essa
Política11. Esse programa é voltado prioritariamente aos estudantes de baixa renda, que
estejam a partir do 2o ano de curso. Essa bolsa tem por finalidade apoiar o desenvolvimento acadêmico e a inserção desses estudantes de menor renda na cultura universitária de
valorização da pesquisa. Criado em 2006, o programa concede 800 bolsas a cada ano, no
valor de R$ 300,00 mensais a alunos orientados por docentes pesquisadores. As bolsas têm
a duração de um ano, podendo ser renovadas por mais um, mediante a apresentação de
relatório do período e comprovação do bom desempenho acadêmico do aluno. São distribuídas por cotas às Unidades de Ensino e Pesquisa da USP, conforme o total de matrículas
e o percentual de estudantes com renda familiar até R$ 1.500,00 mensais. Para proceder a
essa distribuição, a Pró-G instituiu o preenchimento do questionário socioeconômico no
sistema Júpiter no ato da matrícula, aprimorando a coleta de informações que antes eram
obtidas a partir do questionário preenchido no momento da inscrição na FUVEST. Por não
ser obrigatório, o estudante que opta pelo preenchimento também autoriza a utilização
das informações pela Pró-G, na implementação de seus projetos específicos.
Nos três anos de sua edição, foram contemplados 2070 projetos com 2144 bolsas12.

11 Em 2009, a partir da experiência e dos resultados positivos desse Programa, a PRCEx criou o programa de bolsas
Aprender com Cultura e Extensão.
12 Uma análise dos impactos acadêmicos do programa Ensinar com Pesquisa pode ser consultado no relatório específico que compõe este.
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INTRODUÇÃO
O Programa de Inclusão Social da USP (INCLUSP)13 foi concebido a partir da preocupação da Universidade com as barreiras socioculturais que dificultam o acesso e a permanência de jovens de segmentos menos favorecidos da sociedade aos cursos de graduação.
O jovem que tem acesso a uma educação de melhor qualidade tende a chegar ao vestibular melhor preparado do que aquele que não teve a mesma oportunidade, vencendo
assim a disputa por uma vaga na universidade. Já as famílias de menores faixas de renda
têm na escola pública uma das poucas alternativas para a escolarização de seus filhos e é
notória a deterioração da qualidade da educação pública no Brasil.
A grande maioria de estudantes do Ensino Médio (cerca de 85%) cursa escolas públicas
mas, no momento do ingresso nas universidades públicas, essa proporção inverte-se. Em
2006, por exemplo, estudantes oriundos do Ensino Médio público representavam 24,7%
dos ingressantes na USP.
O egresso da escola pública tende a se sentir desestimulado a prestar o vestibular em
razão de suas poucas chances de aprovação. Denota-se, portanto, que as condições socioeconômicas dos candidatos têm influência preponderante nas possibilidades de acesso à
universidade.
Por essas razões, o Programa de Inclusão Social da USP – INCLUSP - tem por foco o
estudante do Ensino Médio público. Seu objetivo principal é ampliar progressivamente
o ingresso desses estudantes na USP, sem comprometer o critério de mérito acadêmico
como legitimador desse processo.
Com o INCLUSP, a Universidade de São Paulo busca contribuir para alterar esse quadro
de exclusão social, atuando positivamente na superação das barreiras que dificultam o
ingresso na Universidade, ampliando as possibilidades de acesso ao Ensino Superior e incentivando a continuidade dos estudos dos egressos da escola pública.
O INCLUSP é um projeto de longo prazo e abrange o planejamento e a implementação
de medidas que alcancem o candidato ainda antes do vestibular, durante o Ensino Médio,
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III. O Impacto do INCLUSP no
Ingresso de Estudantes da
Escola Pública na USP

13 Aprovado no CO de maio de 2006 e elaborado por professores e alunos, de Unidades e grupos de pesquisa da USP
e colaboradores externos: Selma Garrido Pimenta – Pró-Reitora de Graduação - FE; Maria Amélia de C. Oliveira - EE; Maria
Isabel de Almeida - FE; Antônio Joaquim Severino – FE; Antonio Luis de Campos Mariani – EP; Antonio Sérgio Alfredo
Guimarães – FFLCH; Bernadete A. Gatti – Fundação Carlos Chagas; Bruno José S. de Melo – discente EEFE; Elba Siqueira
de Sá Barretto – FE; Flávia Schelling – FE; Franco Maria Lajolo – Vice-Reitor - FCF; Glaucius Oliva – IFSC; João Baptista B.
Pereira – FFLCH; José Cippola Neto – ICB; Lucimar Rosa Dias - Doutoranda – FE; Maria Thereza Fraga Rocco – FUVEST;
Mauro Bertotti – IQ; Milton de Arruda Martins – FM; Moacyr Domingos Novelli – FO; Oswaldo Baffa Filho – FFCLRP; Patrícia
Junqueira Grandino – EACH; Quirino Augusto de C. Carmello – ESALQ; Renato P. Morgado – discente – ESALQ; Rosa Maria
Fischer – FEA.
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além de alterações no processo seletivo e de medidas de incentivo aos ingressantes para
que permaneçam e concluam o curso.
Como ações previstas para serem desenvolvidas durante o vestibular, o INCLUSP estabeleceu um sistema de pontuação acrescida, caracterizado por um acréscimo na pontuação obtida nas duas fases do vestibular pelo candidato que comprovasse ter cursado
integralmente o Ensino Médio em escola pública no país. Em 2007 e 2008, um bônus de
3% foi concedido a esses candidatos, com a diferença que, em 2008, os candidatos poderiam optar por recebê-lo.
A aplicação do bônus já na primeira fase14 mostra o esforço da USP em ampliar o contingente de estudantes do Ensino Médio público que irão concorrer à segunda fase, quando novamente receberão o bônus. Esse sistema, além de ampliar a possibilidade efetiva
de ingresso, ainda motiva aqueles que não o conseguiram a se preparar para o próximo
vestibular.
O bônus de 3% foi mantido em 2008 de forma a possibilitar análises comparativas que
pudessem ensejar modificações ou novas ações. No entanto, a análise dos resultados obtidos em 2007 e 2008 evidenciou a necessidade de aprofundamento das medidas previstas
pelo Programa, o que foi aprovado pelo Conselho de Graduação em sessão de 27 de março
de 2008. Assim, a partir de 2009, além do bônus de 3% concedido a todos os estudantes
de escola pública, foram incluídos outros dois: um, de até 6%, decorrente do desempenho
desses estudantes no ENEM, e outro, de até 3%, qualificado pelo desempenho do estudante na prova do Programa de Avaliação Seriada da USP – PASUSP – aplicada em 2008 somente para estudantes do 3º ano do Ensino Médio público regular de escolas da Secretaria
de Estado da Educação de São Paulo.
Essas novas medidas permitiram aos estudantes oriundos de escolas públicas a possibilidade de alcançar um acréscimo significativo de até 12% em sua pontuação no vestibular
da USP, a depender de seu desempenho nas provas do ENEM e do PASUSP.

1. O IMPACTO DO INCLUSP NO VESTIBULAR
A USP vem continuamente ampliando o número de vagas, conforme mostrado na figura 1. Nos últimos nove anos houve um aumento expressivo de 43,6% das vagas em
decorrência da abertura de novos campi e da ampliação do número de cursos na USP.

Figura 1. Ampliação do número de vagas na USP no período de 2001 a 2009.
14

Diferentemente da UNICAMP, que aplica bônus apenas nas provas da segunda fase.
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De 2006 a 2009, a ampliação de vagas na USP privilegiou a expansão contínua de cursos oferecidos em período integral e no noturno, conforme ilustrado na figura 2, sem expansão de vagas em cursos vespertinos. De 2006 a 2007 observou-se um aumento de
18,50% de vagas no período diurno.

Figura 2. Ampliação de vagas na USP nos diferentes períodos de oferecimento dos cursos.
Dados relativos ao período de 2006 a 2009.

Até 2006, a ampliação de vagas na USP era acompanhada por um aumento do número
de inscrições no vestibular em carreiras com curso USP, como mostrado na figura 2. A partir
de então, teve início uma trajetória de queda nas inscrições dos vestibulares das universidades públicas no país.
Os dados do vestibular FUVEST permitem compreender os condicionantes mais amplos e do contexto social que interferem na diminuição geral dos inscritos nos vestibulares
e, dentre eles, dos inscritos oriundos do ensino público. Como se percebe, com base nos
dados da FUVEST mostrados na figura 3, o número de inscritos no vestibular para os cursos
da USP caiu de 152.927 em 2006, para 125.998 em 2007, 123.476 em 2008 e 122.472 em
2009.
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Figura 3. Número de candidatos inscritos no vestibular no período de 2001 a 2009.
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Essa tendência de diminuição do número total de inscritos coincide com a diminuição
da proporção de estudantes oriundos de escolas públicas em relação ao conjunto total de
inscritos (ver figura 4). O número de inscritos oriundos do ensino público caiu de 68.998 em
2006, para 49.170 em 2007, 43.249 em 2008 e 40.603 em 2009. A diferença mais acentuada
ocorreu de 2006 para 2007, quando houve uma queda de 28,74% nos inscritos oriundos
do ensino público, enquanto que de 2007 a 2008 a queda foi de 12,04%. De 2008 a 2009
registrou-se uma queda menor de 6,12%, sinalizando uma possível interrupção futura dessa tendência de queda.
Dos 122.472 inscritos em 2009, os estudantes de escolas públicas representaram 33,15%,
a menor proporção dos últimos anos. Esse resultado evidencia a tendência de diminuição
da presença de estudantes com esse percurso escolar nas inscrições para o vestibular da
USP, a despeito de aproximadamente 85% dos estudantes cursarem o Ensino Médio em
escolas públicas no Estado de São Paulo.
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Figura 4. Percentual de candidatos oriundos de escolas públicas inscritos em carreiras
com curso USP no período de 2001 a 2009.

Dentre as possíveis hipóteses para explicar a diminuição do número de candidatos no
vestibular das universidades públicas paulistas, em especial os oriundos do ensino público,
estão a criação de novos campi da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Guarulhos e Diadema, a criação da Universidade Federal do ABC (UFABC) e, principalmente, a
corrida dos alunos de Ensino Médio público ao programa de bolsas para o Ensino Superior
privado concedidas pelo governo federal (PROUNI). A essas explicações soma-se a cultura
de autoexclusão dos estudantes do Ensino Médio público em relação aos vestibulares das
mais concorridas universidades públicas e o desconhecimento por parte desses jovens do
sistema de Ensino Superior gratuito, ao qual têm direito.
Em oposição à tendência de queda observada nas inscrições no período de 2006 a
2009, a proporção de estudantes oriundos de escola pública no conjunto de alunos que
ingressam na USP tem aumentado, como mostrado na figura 5. Assim, mais do que conter
uma tendência de queda no percentual desses estudantes ingressantes na USP, as ações
do INCLUSP estão conseguindo reverter essa tendência. Prova disso é que, em 2009, a USP
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alcançou um nível histórico de estudantes de escolas públicas ingressantes em seus cursos,
ultrapassando o percentual de 30% (ver figura 5), mesmo dentro de um cenário bastante
desfavorável marcado por uma tendência de queda nas inscrições do vestibular de candidatos oriundos do Ensino Médio público, conforme já apresentado na figura 4. Esse aumento foi reflexo direto do aperfeiçoamento do INCLUSP no vestibular 2009, que ampliou
as bonificações do Sistema de Pontuação Acrescida.

Figura 5. Percentual de estudantes de escolas públicas que ingressaram na USP no período de 2001
a 2009 em relação ao número de vagas realmente preenchidas em cada um dos anos.

Nos três anos de implementação do INCLUSP, o bônus teve papel determinante para a
aprovação, em primeira chamada para matrícula, de 333 candidatos em 2007, 378 em 2008
e 896 em 2009 (figura 6). Considerando o conjunto de todas as chamadas para matrícula,
o bônus mostrou-se ainda mais determinante para o ingresso de estudantes de escola
pública na USP, possibilitando o ingresso de 358 estudantes em 2007, 478 em 2008 e 953
em 2009 (figura 7). Os valores apresentados nas figuras 5 e 6 foram obtidos da comparação
entre a situação real, com o bônus de 3%, e a situação simulada, sem a aplicação do bônus.
Calculou-se a diferença entre essas duas situações em relação ao conjunto de candidatos
que responderam positivamente à questão da ficha de inscrição sobre a integralidade dos
estudos no Ensino Médio público.
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Figura 6. Impacto do sistema de pontuação acrescida na ampliação do número de candidatos
oriundos da escola pública convocados para matrícula na 1ª chamada.
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Figura 7: Impacto do sistema de pontuação acrescida na ampliação do número de alunos ingressantes
na USP oriundos de escolas públicas.
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Os dados apresentados na figura 7 revelam que o bônus elevou em números absolutos
e percentuais o total de alunos ingressantes na USP provenientes do Ensino Médio público
de 2.448 (24,7%) em 2006, para 2.719 (26,7%) em 2007. Em 2008, os dados referentes aos
ingressantes revelam um total de 2.706 (26,3%) ingressantes de escola pública. Ou seja,
números muito próximos aos do ano anterior, o que estava dentro das expectativas, devido
à manutenção do bônus em 3%. Em 2009, as simulações mostram que, caso a USP não
praticasse o sistema de pontuação acrescida, apenas 2.193 estudantes oriundos de escolas
públicas seriam convocados para matrícula na 1ª chamada em 2009, o que representa um
percentual de 20,77% desses candidatos em relação ao total de vagas disponíveis na USP.
Porém, considerando a contribuição do conjunto de bônus praticado em 2009, o número
de alunos ingressantes eleva-se para 3.146 (considerando-se todas as chamadas para matrícula) e o percentual alcança 30,1%, representando uma ampliação expressiva de 43,5%
(953 estudantes de escola pública a mais) no número de candidatos oriundos de escolas
públicas em relação à situação hipotética que desconsidera a aplicação dos bônus.
Assim, no período de 2007 a 2009, o bônus conteve a tendência de queda que vinha
sendo observada no número de ingressantes do ensino público na USP, fazendo com que
esta tendência se invertesse. Sem o INCLUSP, a tendência de queda observada nas inscrições no período de 2007 a 2009 teria se refletido em decréscimo ainda mais acentuado no
número de ingressantes oriundos de escolas públicas, o que, de fato, não ocorreu.

Caracterização do estudante de escola pública
que ingressa na USP
Além de identificar o percentual e o número de estudantes de escola pública no conjunto dos estudantes que ingressam na USP, foi feita uma caracterização desses estudantes
em relação à escola pública onde concluiu o Ensino Médio e sua preparação em cursinhos
pré-vestibulares, buscando-se também analisar a distribuição desses alunos nos diferentes
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cursos da USP, nas diferentes áreas do conhecimento e nos diferentes períodos de oferecimento dos cursos em que se matricularam.
Do conjunto de estudantes de escola pública ingressantes na USP no período de 2006
a 2009, mais da metade concluiu a Educação Básica em escola pública estadual de Ensino
Médio regular do Estado de São Paulo (tabela 1). Comparando-se 2009 com 2006 (ano anterior ao INCLUSP) observou-se uma ampliação expressiva de 27,5% no número de estudantes oriundos do Ensino Médio regular paulista, o que ilustra a contribuição do INCLUSP no
ingresso desses estudantes na USP. Mesmo com a ampliação no número de estudantes de
escola pública observada a partir de 2007 e a ampliação do sistema de bonificação em 2009,
a distribuição percentual desses estudantes em relação ao tipo de escola pública onde concluíram o Ensino Médio apresentou pouca variação. Esse resultado indica que o sistema de
bonificação está beneficiando todos os estudantes de escola pública, independente de sua
escola pública de origem.
Tabela 1. Distribuição percentual dos estudantes ingressantes na USP em
relação ao tipo de escola pública onde concluíram o Ensino Médio.
Dados relativos ao período de 2006 a 2009.

No período de 2006 a 2009, praticamente ¾ desses estudantes declararam ter frequentado cursinhos pré-vestibulares, o que aponta para uma contribuição de uma preparação
adicional pré-vestibular para a aprovação dos alunos de escola pública na USP. No entanto,
o fato de haver um número significativo (em torno de 25%) de estudantes de escola pública que ingressam na USP sem uma preparação em cursinhos, mostra que ainda há escolas
públicas de qualidade.
Tabela 2. Percentual e número absoluto de ingressantes na USP oriundos
de escola pública que responderam a questão 9 do questionário
socioeconômico da Fuvest relativa à sua preparação em cursinhos
pré-vestibulares.
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A ampliação do número de alunos de escola pública na USP ocorreu, sobretudo, por meio
do ingresso em cursos oferecidos no período noturno. Do conjunto total desses alunos, praticamente metade ingressa em cursos noturnos (tabela 3).
Tabela 3. Distribuição percentual e em número absoluto dos integrantes na
USP oriundos de escola pública nos diferentes períodos de
oferecimento do curso no qual se matricularam.
Período: 2006 - 2009.

Esses dados ilustram a importância desses cursos na inclusão de estudantes oriundos de
escola pública, que acabam preferindo estudar no período noturno por possibilitar o desenvolvimento de atividades profissionais paralelamente aos estudos, conforme declararam no
questionário socioeconômico da Fuvest (tabela 4).
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Tabela 4. Percentual e número absoluto de estudantes de escola pública que
ingressaram em cursos oferecidos no período noturno com a
intenção de trabalhar durante seus estudos universitários.
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%= percentual relativo ao número total de estudantes de escola pública ingressos em
cursos noturnos que responderam a questão 21 do questionário socioeconômico da FUVEST.

Em relação ao total de ingressantes (tabela 5), verifica-se uma ampliação da presença de
alunos de escolas públicas em todos os períodos. Comparando-se os dados de 2006 (ano que
antecede o INCLUSP) com os de 2009, observa-se um aumento de mais 8,14% no percentual
de preenchimento de vagas no período matutino, seguido de um aumento de 8,08% no período vespertino, 6,50% no período noturno, 5,22% no período integral e 2,38% no período
diurno.
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Tabela 5. Percentual de preenchimento das vagas dos cursos da USP por
alunos de escolas públicas em relação ao total de vagas
preenchidas. Dados organizados por período de oferecimento
dos cursos.

A distribuição por área do conhecimento dos estudantes oriundos da escola pública ingressantes na USP no período de 2006 a 2009 é apresentada na Figura 8.

Figura 8. Distribuição percentual por área de conhecimento do conjunto de
estudantes de escolas públicas ingressantes na USP no período de 2006 a 2009.

Nota-se que mesmo com o INCLUSP e a consequente ampliação do percentual de estudantes de escola pública na USP, há pouca variação na distribuição desses estudantes por
área de conhecimento, havendo um ligeiro aumento nas áreas biológicas e humanas e um
pequeno decréscimo na área de exatas.
Considerando a relação entre as vagas preenchidas por esse conjunto de estudantes e o
total de vagas preenchidas em cada uma das áreas do conhecimento (figura 9), percebe-se
que houve uma ocupação maior das vagas nas áreas de humanas e exatas. Comparando-se
o ano de 2009 com o ano de 2006 (antes do INCLUSP) , verifica-se um aumento de 8,1% de
ocupação de vagas na área de Humanas, 7,0% na área de Biológicas e 0,9% na área de exatas.
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Figura 9. Relação percentual entre as vagas preenchidas por estudantes de
escolas públicas e o total de vagas preenchidas em cada uma das
áreas do conhecimento.
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Quase a totalidade dos curso da USP possuem ingressantes oriundos de escolas públicas,
mesmo os cursos mais concorridos. Em 2009 (tabela 6), 385 estudantes de escolas públicas ingressaram nos 15 cursos mais concorridos da USP, valor 2,5 vezes maior do que os 152
estudantes que conseguiram ingressar nos 15 cursos mais concorridos em 2006 (ano que
antecedeu o INCLUSP), indicando uma contribuição significativa do INCLUSP na ampliação do
número de alunos de escola pública em cursos concorridos. Um detalhamento maior dessa
ampliação e da distribuição dos estudantes de escolas públicas nos diferentes cursos da USP
é apresentado na tabela 7.
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Tabela 6. Comparação do percentual de vagas preenchidas por alunos
que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública em cursos
de alta concorrência. Dados relativos aos anos de 2006 e 2009.

Nota-se um aumento expressivo de alunos de escola pública ingressantes no curso de
Medicina (campus São Paulo) em 2009 quando comparado ao ano que antecede o INCLUSP.
Em 2006, do conjunto de alunos ingressantes no curso de Medicina, apenas 9 haviam cursado
todo o Ensino Médio em escola pública. Em 2009 este número aumentou para 68, representando uma ampliação de aproximadamente 755%. Estes resultados ilustram a maior influência dos bônus praticados pela USP em cursos mais concorridos.
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O perfil de renda familiar mensal dos candidatos inscritos no vestibular da FUVEST em
carreiras com curso USP é apresentado na figura 10. Verifica-se que em todos os anos, o maior
percentual de candidatos localiza-se nas três faixas de renda familiar mensal, com pequenas
variações em cada uma das faixas. Em 2007, ano de início do INCLUSP, esse percentual foi
de 59,40%, mostrando pouca variação no perfil socioeconômico do conjunto de candidatos
inscritos no vestibular da FUVEST. O mesmo comportamento foi observado nos anos posteriores, porém as as faixas de renda familiar mensal foram definidas pelo número de salários
mínimos.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

2. ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

Figura 10. Distribuição percentual e em número absoluto de todos os candidatos inscritos no vestibular da
Fuvest (em carreiras com curso USP) em diferentes faixas de renda familiar mensal, conforme declarado no
questionário de avaliação socioeconômica. Dados relativos ao período de 2001 a 2007.

Comparando-se a renda familiar mensal dos candidatos inscritos no vestibular da FUVEST
nos anos de 2008 e 2009 (figura 11), observam-se uma pequena diminuição no percentual de
candidatos com renda acima de 10 salários mínimos e um pequeno aumento em faixas de
renda inferiores, principalmente entre 2 e 3 salários mínimos.

Figura 11: Distribuição percentual dos candidatos inscritos no vestibular da FUVEST em 2008 e 2009 em
diferentes faixas de renda familiar mensal.

O mesmo comportamento é observado no grupo de alunos ingressantes na USP (figura
12). Nesse caso, porém, as variações são mais expressivas e significativas, indicando uma diminuição na renda dos candidatos em 2009 em comparação ao ano anterior.
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Figura 12: Distribuição percentual dos alunos ingressantes na USP em 2008 e 2009 em diferentes faixas de
renda familiar mensal.
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No caso dos alunos ingressantes na USP oriundos de escolas públicas, foram observadas
(figura 13) variações mais concentradas em algumas faixas de renda específicas, com reduções expressivas nas faixas entre 7 e 14 salários mínimos e uma ampliação mais acentuada
nas faixas entre 2 e 5 salários mínimos, indicando uma mudança no perfil de renda familiar, no
qual 74,81% apresentam renda familiar mensal inferior a 7 salários mínimos. Assim, ao centrar
seu foco em estudantes de escolas públicas, o INCLUSP contribuiu também para a inclusão
de estudantes de condições socioeconômicas menos favorecidas.
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Figura 13: Distribuição percentual dos alunos oriundos de escolas públicas ingressantes na USP em 2008 e
2009 em diferentes faixas de renda familiar mensal.

3. ESTUDANTES NEGROS
O percentual de candidatos negros inscritos no vestibular da USP tem diminuído no período de 2006 a 2009 (figura 14), observando-se uma redução de 5,9% nesse período. Evidentemente, o aumento de ingressantes provenientes do ensino público, negros ou não, depende
diretamente do número destes que se inscrevem no vestibular. Considerando o conjunto dos
candidatos que declararam a sua cor no questionário socioeconômico, os negros representavam 24,23% dos inscritos em 2006, 20,98% em 2007, 19,69% em 2008 e 18,31% em 2009
(ver figura 14). Verifica-se, portanto, que a porcentagem de negros inscritos no vestibular diminuiu nos três últimos anos, o que representa, em média, um percentual de 20%, enquanto
a porcentagem de negros no Estado de São Paulo é de 30,9% (IBGE - Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD 2005).
Esse comportamento assemelha-se à diminuição do percentual de candidatos oriundos
de escolas públicas no mesmo período (figura 4). A semelhança entre esses dois grupos deve-
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se ao fato da maioria dos candidatos negros ser oriunda de escolas públicas. Em 2009, por
exemplo, 60,9% dos candidatos negros inscritos no vestibular declararam ter cursado todo o
Ensino Médio em escola pública.

Figura 14: Diminuição do percentual de candidatos negros inscritos no vestibular
da FUVEST no período de 2006 a 2009.

Em oposição à tendência observada no conjunto dos inscritos, o percentual de candidatos negros ingressantes na USP vem aumentando no período de 2006 a 2009 (tabela 8),
alcançando o percentual de 14,26%, o maior percentual registrado até hoje na Universidade
de São Paulo desde quando a FUVEST passou a utilizar o questionário de avaliação socioeconômica como instrumento para a identificação da cor dos candidatos.

Tabela 8. Cor declarada pelos alunos ingressantes na USP que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública. Dados relativos ao período de 2001 a 2009.

Comparando-se os percentuais de alunos negros ingressantes na USP com os percentuais calculados a partir de uma situação simulada que desconsidera os bônus praticados no
período de 2007 a 2009, observa-se um impacto direto do INCLUSP no aumento observado,
ampliando em até 1,8% o percentual de negros na USP em 2009 (figura 15). Um fator que
contribuiu para a elevação do percentual de alunos negros no conjunto de ingressantes foi o
aumento do número de candidatos negros no conjunto de alunos ingressantes oriundos de
escolas públicas, passando de 22,87% em 2006 para 25,13% em 2009.
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Figura 15: Percentual de candidatos negros no conjunto de alunos ingressantes na USP que declararam sua
cor no questionário de avaliação socioeconômica. Dados relativos ao período de 2006 a 2009, ilustrando o impacto do INCLUSP na comparação dos dados obtidos como os valores simulados sem o acréscimo de bônus.
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Na análise a distribuição dos candidatos negros inscritos no vestibular da Fuvest em carreiras com curso USP (figura 16), no período de 2001 a 2007, observou-se que mais de 82%
dos estudantes pertencentes a esse grupo possui baixo nível socioeconômico, com faixas de
renda familiar mensal inferiores a R$3000,00. Na mesma direção, a análise dos dados de 2008
e 2009 revelou que 86,72% e 86,95%, respectivamente, declararam possuir renda familiar inferior a 7 salários mínimos.
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Figura 16: Distribuição percentual de candidatos negros inscritos no vestibular da Fuvest em diferentes faixas
de renda familiar mensal. Dados relativos ao período de 2001 a 2007.

121

10/2/2010 10:37:02

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Quando considerado o conjunto de ingressantes, o percentual de negros nas faixas de
renda mais baixas (até 7 salários mínimos) nos anos de 2008 e 2009 foi de 70,99% e 74,81%.
Foi observada também (figura 17) uma diminuição do percentual de alunos negros com renda nas faixas de 7 a 20 salários mínimos e um aumento significativo do percentual de alunos
negros com renda entre 2 a 7 salários mínimos. Esses resultados indicam uma mudança no
perfil de renda familiar e queda do poder aquisitivo dos alunos negros ingressantes na USP
em 2009 em comparação ao ano anterior.

Figura 17: Distribuição percentual de alunos negros ingressantes na USP em 2008 e 2009 em diferentes faixas
de renda familiar mensal.

O número absoluto de alunos negros que cursaram integralmente o Ensino Médio na
rede pública de ensino e que ingressaram na USP em 2007 foi de 660, um aumento de 18,5%
em comparação aos 557 do ano de 2006, que representavam 22,9% do total de ingressantes
oriundos do ensino público, percentual inferior aos 24,6% em 2007, 23,4% em 2008 e 24,89%
em 2009. É importante informar que, do total de alunos negros ingressantes na USP em 2007
e 2008, quase a metade (49,1% em 2007, 45,5% em 2008 e 53,12% em 2009) provém do Ensino Médio público, o que confirma a hipótese inicial de que, ao focar nos estudantes do Ensino
Público, o INCLUSP também possibilitou o ingresso de estudantes de baixa renda e negros
(pretos ou pardos).
A análise do conjunto dos resultados obtidos permite concluir que, mesmo com o decréscimo de estudantes negros no grupo de inscritos do vestibular da USP, as ações do INCLUSP
estão possibilitando a ampliação contínua do percentual desses alunos no conjunto de ingressantes nos cursos da USP em patamares nunca antes alcançados.
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Dados sobre o desempenho dos ingressantes em 2007 demonstram que as médias dos
ingressantes INCLUSP (6,3) ficaram ligeiramente acima da média da Universidade (6,2). Dos
118 cursos oferecidos na USP, a média dos ingressantes INCLUSP foi igual à média geral em
oito cursos15 ou superior em 54 cursos.16 Ou seja, em 64 dos 118 cursos da USP os ingressantes
INCLUSP tiveram média superior ou igual à média USP.
Esses resultados permitem afirmar que o objetivo do INCLUSP de ampliar progressivamente os percentuais de estudantes egressos do Ensino Médio público na USP vem sendo
atingido. Como consequência, também tem contribuído para ampliar o número de estudantes de baixa renda e o número de negros na USP, interrompendo a tendência de queda que já
se evidenciava desde 2006. O desempenho dos ingressantes de 2007, por sua vez, confirma
que essa ampliação ocorreu sem qualquer comprometimento do critério de mérito acadêmico da Universidade.
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15 Medicina, Odontologia, Direito, Ciências Econômicas, Filosofia, Ciências Econômicas, Arquitetura e Urbanismo, na
capital, e Administração em Ribeirão Preto.
16 Alguns exemplos: na capital: Medicina Veterinária, Química, Matemática Aplicada e Computacional, Oceanografia,
Geofísica, História. No interior: Medicina, Odontologia, Química, Farmácia (Ribeirão Preto); Engenharia (oito cursos), Ciências da Computação, Física (São Carlos); ESALQ (quatro cursos); Engenharia de Alimentos (Pirassununga); Odontologia
(Bauru).
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Introdução
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Os cursos de Licenciatura para professores do ensino básico e profissional existem na
USP desde sua fundação em 1934, quando foram reunidas as então Academia de Direito,
Faculdade de Medicina, Escola Superior de Agricultura (ESALQ), Faculdade de Odontologia
e Farmácia, Faculdade de Medicina Veterinária e Escola Politécnica. A criação da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras teve, então, por objetivos conferir a articulação dessas escolas,
além de desenvolver a pesquisa de modo ‘desinteressado’, dar ao ensino o cunho científico e
tornar possível a preparação do professorado secundário1.
O modelo predominante de formação de professores, que se instalou a partir da década de 1970 e predominou na USP até os inícios do século XXI, herdou muito das orientações
e estruturas curriculares concebidas na década de 30 e consistiu na formação pedagógica
complementar, oferecida pela Faculdade ou Departamentos de Educação. Embora possa
ter obtido resultados satisfatórios para as condições vigentes na primeira metade do século
XX, passou a encontrar dificuldades crescentes para cumprir seus objetivos, em face das
profundas modificações no panorama educacional. À ampliação maciça do acesso à escola
pública, ocorrida nas últimas décadas, deveria ter correspondido uma renovação significativa nas concepções de formação de professores e um aumento proporcional de cursos
de licenciatura em instituições públicas de ensino superior. Contudo, nem num campo
nem no outro se logrou realizar transformações capazes de enfrentar o desafio de uma
escolarização ampla e culturalmente satisfatória para a totalidade das crianças e jovens de
nossa sociedade.
No que diz respeito à concepção de formação de professores, a maior parte dos Cursos
de Licenciatura então ministrados pela USP apresentavam um caráter de complementação
à formação profissional nas mais diversas áreas. Assim, em praticamente todas as unidades,
o diploma de Bacharelado constituía pré-requisito para a obtenção do título de Licenciado.
Nesse sentido, a formação de professores era compreendida como uma superposição de
dois conjuntos de conhecimentos, em que o aprendizado do saber disciplinar antecede o
aprendizado do saber pedagógico.
Uma análise das estruturas curriculares dos vários cursos revelava semelhanças marcantes. Muitas vezes o estudante somente tomava conhecimento da opção profissional
pela Licenciatura no decorrer de seu Curso de Bacharelado, além de o associar apenas às
disciplinas pedagógicas. Dessa forma, ao invés da pretendida integração, em muitos cursos cristalizou-se uma distribuição de responsabilidades desarticuladas no esforço para a
formação de professores.
1 C. Altenfelder Silva, “A criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras”, em AnuárioUniversidade de São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, São Paulo. Revista dos Tribunais, 1937, p. 214, citado em Motoyama,(org), USP 70 anos.
São Paulo, 2006, p. 25.
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A questão da formação de professores, contudo, é mais complexa do que o conjunto
de dificuldades apontadas e vem sendo objeto de discussão em diferentes âmbitos, internos e externos à USP. Documentos sobre a formação docente, elaborados em fóruns
nacionais e internacionais, têm chamado a atenção para a insuficiência da sobreposição do
saber pedagógico ao domínio de saber específico, apontando a necessidade de uma formação profissional articulada, onde ganham destaque as questões específicas da atuação
profissional, o que exige mudanças profundas nas propostas dos cursos de formação de
professores. Essas preocupações estão também presentes em documentos legais, como
na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, no atual Plano Nacional
de Educação (PNE) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais sobre Formação de Professores
(Resoluções 01 e 02 de 2002, do CNE).
Para além das questões de ordem legal, a Universidade, por sua própria natureza, explicitada em seus objetivos e funções, desempenha papel de destaque nas respostas às
demandas educacionais colocadas pela sociedade. Considere-se ainda que a educação é
uma questão de relevância pública, daí a importância de uma formação de professores que
se vincule a valores e aspirações da esfera pública e que traduza nas relações pedagógicas
essa orientação, contribuindo para a formação de indivíduos com espírito público.
No amplo espectro dessas questões, torna-se central a preocupação com a formação do professor para a escola básica, uma das atribuições da universidade no âmbito da
graduação. A Universidade de São Paulo tem o compromisso de elaborar uma proposta
efetiva para a formação desse profissional, de maneira a atender a legislação e as novas
exigências colocadas pela sociedade e, principalmente, para marcar posição num projeto
de sociedade mais justa e democrática.
Dentre essas exigências sociais destaca-se a necessidade de os cursos de formação de
professores prepararem profissionais capazes e politicamente motivados a lidar com a diversidade da população atendida hoje pela escola básica brasileira. A concretização desse
ideal requer a formação de um professor não apenas dotado de competência em sua área
de saber, mas também capaz de compreender essa diversidade, de modo a corresponder
às expectativas daqueles que hoje freqüentam a escola. Tal compreensão pressupõe o entendimento de que as respostas mais adequadas para cada comunidade escolar emergirão
de um trabalho compartilhado e que deve ser objeto de discussão nos cursos de formação
de professores. Responder a essas demandas de formação exige da USP esforço significativo, que promova reformulações importantes em seus cursos de Licenciatura. Tal renovação
só será possível com o envolvimento de docentes das diferentes unidades.
Com essas preocupações e após anos seguidos de intensos debates, a USP formulou
o seu novo Programa de Formação de Professores2 (PFPUSP), aprovado no mérito pelo
Conselho Universitário de agosto de 2004.
Com o objetivo de situar no contexto mais amplo as mudanças pretendidas pela USP
para os seus cursos de Licenciatura, o item I, a seguir, apresenta breves considerações sobre
os embates teóricos e políticos na área de formação de professores no Brasil e em outros
países.
2
Programa de Formação de Professores - USP – 2004, publicado pela Pró-Reitoria de Graduação e que está disponível
no site http://naeg.prg.usp.br/siteprg
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No item II são apresentados excertos atualizados do PFPUSP, conforme definido pela
então Comissão Permanente de Licenciaturas.
Por fim, são apresentados o processo de implantação e de implementação do Programa na atual gestão da Pró-Reitoria de Graduação, no período de 2006 a 2009, quando
foi possível sua aprovação nos aspectos financeiros, de pessoal docente e administrativo,
sua institucionalização no Regimento da Graduação e, principalmente, sua inserção nas
Unidades, seguidas das alterações que vem provocando nas suas tradicionais culturas institucionais.
Um parágrafo final é dedicado a elencar os desafios para a completa institucionalização
do Programa.
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Com o objetivo de situar o Programa de Formação de Professores da USP, que altera
essencialmente a antiga licenciatura fragmentada entre o bacharelado, responsável pelos
conhecimentos científicos das áreas específicas, e a licenciatura, responsável pelos conhecimentos científicos da área da educação e do ensino, é importante apresentar em linhas
gerais o contexto de avanço das pesquisas no âmbito educacional e a implementação de
reformas políticas na área da formação de professores em diversos países e no Brasil. Foi
da articulação desses dois fatores que resultou a valorização da formação e do trabalho
docente; o contexto político de ampliação do acesso à escolaridade básica obrigatória e
gratuita, que acabou trazendo demandas e desafios ainda não superados à organização
das escolas e ao exercício profissional docente; a adoção de políticas governamentais para
a educação básica e superior que, de modo contraditório, elevou a formação de professores ao nível superior ao mesmo tempo em que passou a desqualificar as universidades
e seus cursos de licenciatura e a degradar as condições de trabalho no âmbito da escola
pública que acolheu a população até então à margem desse direito.
Nos países que nos anos 80 efetivaram um processo de democratização social e política, após sair de longos períodos de ditadura como Espanha e Portugal, identifica-se
o reconhecimento da escola e dos professores como protagonistas fundamentais nesse
processo. Esse cenário possibilitou a adoção de políticas que propiciaram significativas alterações nos sistemas de ensino desses países, como a elevação da formação dos professores
da escola básica para o nível superior (fenômeno que ainda se encontra em processo), o
investimento na formação inicial e contínua, no desenvolvimento das instituições escolares
e na elevação do estatuto de profissionalização dos professores, incluindo a reestruturação
do quadro de carreira, das condições de trabalho e dos salários. Nesses países, ganharam
espaço nas universidades, nas pesquisas e nas definições de políticas públicas, temas como:
a profissão e a formação de professores; a valorização da escola e de seus profissionais nos
processos de democratização da sociedade; a contribuição do saber escolar na formação
da cidadania; sua apropriação como processo de maior igualdade social e inserção crítica
no mundo; a organização da escola, dos currículos, dos espaços e dos tempos de ensinar
e aprender; o projeto político e pedagógico; a democratização interna da escola; a valorização do trabalho coletivo; a necessidade de melhorias nas condições de trabalho, de
estudo, da jornada remunerada e dos salários; a importância da formação inicial e contínua
dos professores; as responsabilidades da universidade, dos sindicatos e dos governos nesse
processo.
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A compreensão dos professores como profissionais trouxe como decorrência o investimento na valorização, na formação e no desenvolvimento dos saberes dos professores,
fortaleceu a possibilidade de considerá-los como sujeitos e intelectuais, capazes de produzir conhecimento, de participar de decisões e da gestão da escola e dos sistemas. Essas
novas premissas conceituais trazem perspectivas promissoras para a re-invenção da escola
democrática e colocam-se como contraponto à da concepção que compreende os professores e seu papel social no âmbito da racionalidade técnica, que vem oferecendo a sustentação às ações que buscam o controle cada vez mais burocrático do trabalho docente,
evidenciando uma política ineficaz para assegurar a democratização do ensino e combater
a exclusão social no processo de escolarização.
No Brasil, a produção acadêmica na área da educação e da formação de professores foi
significativamente impulsionada com a criação, em 1968, dos cursos de pós-graduação.
Com o apoio de referenciais fundamentados pelas teorias críticas, alguns programas de
pós-graduação tiveram expressiva contribuição na análise dos problemas educacionais e
da escolaridade brasileira, ampliando o caminho para se colocar a educação e a escola
em questão. Foi nesse contexto que a formação de professores passou a ser firmemente
debatida. Muitas das proposições resultantes da produção acadêmica, dos movimentos
sociais e das experiências de formação de professores realizadas no âmbito de universidades, foram incorporadas por alguns governos democraticamente eleitos na década de
1980. Entendia-se que os professores deveriam ter sólida formação teórica para que pudessem ler, problematizar, analisar, interpretar e propor alternativas aos problemas que o
ensino, enquanto prática social, apresentava nas escolas. Essa compreensão suscitou novas
propostas curriculares tanto nas legislações quanto nas práticas desenvolvidas nas escolas,
possibilitadas por amplos programas de formação contínua, promovidos por secretarias de
educação com assessoria de universidades.
Ao mesmo tempo, crescia o entendimento da importância de se elevar ao nível do ensino superior também a formação de professores para as séries iniciais, o que em parte foi incorporado na nova LDBEN/96, aprovada em decorrência da Carta Constitucional de 19883.
A centralidade colocada nos professores traduziu-se na valorização do seu pensar, do
seu sentir, de suas crenças e seus valores como aspectos importantes para se compreender o seu fazer, não apenas de sala de aula, pois os professores não se limitam a executar
currículos, senão que também os elaboram, os definem, os re-interpretam. Daí a importância dos estudos voltados para se compreender o exercício da docência, os processos
de construção da identidade docente e de sua profissionalidade, o desenvolvimento da
profissionalização, as condições em que trabalham, o status profissional e sua capacidade
de liderança.
3 O capítulo sobre Educação, que consta da Constituição aprovada em 1988, foi elaborado pelos educadores brasileiros,
a partir da ampla mobilização promovida pelas entidades então promotoras das CBEs, e que culminou no texto aprovado
na Assembléia Final da IV Conferência Brasileira de Educação, realizada em Goiânia, em setembro de 1986. Nessa mesma
Assembléia foi constituído o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, envolvendo outras entidades e sindicatos
de educadores (Andes e CNTE) e da sociedade civil (ABI, OAB, entre outras). Esse Fórum deu prosseguimento à atuação
política junto aos órgãos representativos (executivo, legislativo e judiciário), pois na seqüência da Carta Constitucional,
iniciou-se o movimento pela elaboração das Leis Orgânicas, dentre as quais a da Educação (LDBEN). Novamente as CBEs,
especialmente a de Brasília, (1988) foi o espaço privilegiado para o qual convergiram as vozes dos educadores e da qual
saiu a proposta dos mesmos para a nova LDB.
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Essa valorização se tornou fértil no âmbito acadêmico. No entanto, ainda conviverá
com o forte desprestígio da área de formação de professores (licenciaturas) nas grandes
universidades de pesquisa e nas agências de fomento4. Nelas, os velhos cursos de bacharelado + licenciatura ainda permanecerão numa lógica curricular fragmentada, que em
geral não toma a profissão e a profissionalidade docente como tema e como objetivo de
formação. Muitas vezes os professores da academia, que formam os professores para a
educação básica, desconhecem o campo educacional e valem-se do aporte das áreas de
conhecimentos específicos, e mesmo das ciências da educação, como um fim em si mesmo, desvinculados da problemática e da importância do ensino, campo de atuação dos
futuros professores5.
No espaço de tempo entre a aprovação da Constituição de 1988 e a da LDBEN de 1996,
o então Ministério de Educação, com a colaboração de várias entidades e fóruns de educadores de todo o país, realizou a Conferência Nacional de Educação para Todos (1993),
precedida de encontros regionais, que consolidou e aprovou o Plano Decenal de Educação
para Todos (1993 – 2003), que seria, nas palavras do então ministro, implementado “(...)
Com os recursos constitucionais, (acrescentados de outros, como Banco Mundial), mas fundamentalmente os que existem e estão assegurados pela Constituição” (Anais, 1993:11). Desse
Plano consta, fato inédito, um amplo acordo, negociado e assumido entre os sindicatos
e os governos estaduais e municipais, para a elevação salarial dos professores de todo o
território nacional, definido num piso salarial mínimo. Pela primeira vez, nos anos recentes, se colocava em pauta, no âmbito governamental, a indissociabilidade entre qualidade
de formação e condições de trabalho e de exercício profissional (especialmente salários).
Contribuiu para isso a intensa movimentação dos sindicatos de professores empreendida
nos anos 80. Com a assessoria de intelectuais das universidades, os sindicatos foram incorporando e produzindo conhecimento que lhes permitia avançar, a partir das tradicionais
lutas por melhores salários, para a importância de melhor se explicitar as demais condições
necessárias ao exercício profissional, com vistas a uma melhoria da qualidade das escolas.
Aí foi se colocando em pauta as questões sobre profissionalização e desenvolvimento profissional dos professores6.
No entanto, a valorização profissional, incluindo salários e condições de trabalho, foi
totalmente abolida dos discursos, das propostas e das políticas do governo subseqüente,
que passou a normatizar exaustivamente a formação inicial de professores e a financiar
amplos programas de formação contínua.
4 Será somente em 2007 que se criará, no âmbito da CAPES, os programas de indução e fomento aos cursos de licenciatura no Brasil.
5 Pesquisas têm sido produzidas denunciando essas questões, contribuindo para uma melhor compreensão dessa formação a partir de estudos críticos e analíticos das práticas de formação desenvolvidas nas universidades, mas também
trazendo contribuições significativas do campo prático dos cursos de licenciatura e do campo teórico para novos encaminhamentos aos cursos de formação. É importante destacar que essas pesquisas têm apontado, com unanimidade,
que a universidade é o espaço formativo por excelência da docência , uma vez que não é simples formar para o exercício
da docência de qualidade e que a pesquisa é o caminho metodológico para essa formação. Ver, à propósito, Guimarães,
Valter. Saberes docentes e identidade profissional – a formação de professores desenvolvida na Universidade Federal de Goiás.
Tese de Doutorado. FEUSP. 2001. Rios, Terezinha. Compreender e Ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo.
Cortez. 2001.
6 Almeida, Maria Isabel de. O Sindicato como instância formadora dos professores: novas contribuições ao desenvolvimento
profissional. Tese de doutorado. FEUSP. 1999.
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Na contramão dessas políticas coloca-se em pauta, a partir dos anos finais do século
XX, a formulação de propostas para formação de professores que partem de uma concepção orgânica e intencional da educação e da formação de seus profissionais, tendo bem
claro o perfil do professor que se pretende formar para que sejam capazes de desenvolver
uma atuação compromissada com a alteração das profundas desigualdades sociais e econômicas que marcam o acesso à escolarização de qualidade.
Como bem o mostram estudos e pesquisas recentes na área, os professores são profissionais essenciais nos processos de mudanças das sociedades. Se forem deixados à margem das decisões pedagógicas e curriculares, por mais interessantes que possam parecer,
elas não se efetivam e não geram efeitos sociais. Por isso, é preciso investir na formação e
no desenvolvimento profissional dos professores.
Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do trabalho, o
avanço tecnológico configurando a sociedade virtual e os meios de informação e comunicação, incidem com bastante força na escola, aumentando os desafios para torná-la uma
conquista democrática efetiva. Transformar as escolas e suas práticas e culturas tradicionais
e burocráticas que, por meio da retenção e da evasão, acentuam a exclusão social, não é
tarefa simples nem para poucos. O desafio é educar as crianças e os jovens, propiciandolhes desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de modo a que adquiram
condições para fazer frente às exigências do mundo contemporâneo. Tal objetivo exige
esforço constante do coletivo da escola – diretores, professores, funcionários e pais de alunos – dos sindicatos, dos governantes e de outros grupos sociais organizados.
Não se ignora que esse desafio precisa ser prioritariamente enfrentado no campo das
políticas públicas. Todavia, não é menos certo que os professores são profissionais essenciais na construção dessa nova escola, para o que contribuem com seus saberes, seus valores e suas experiências nessa complexa tarefa de melhorar a qualidade social da escolarização.
Entendendo que a democratização do ensino passa pelos professores, por sua formação, por sua valorização profissional e por suas condições de trabalho, pesquisadores têm
apontado para a importância do investimento no seu desenvolvimento profissional, que
envolve formação inicial e continuada, articulada a um processo de valorização identitária
e profissional dos professores. Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece
a docência como um campo de conhecimentos específicos configurados em quatro grandes conjuntos, a saber: 1. conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das
ciências humanas e naturais, da cultura e das artes; 2. conteúdos didático-pedagógicos,
diretamente relacionados ao campo da prática profissional; 3. conteúdos relacionados a
saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da educação; 4. conteúdos ligados
à explicitação do sentido da existência humana individual, com sensibilidade pessoal e
social. E identidade que é profissional, ou seja, a docência constitui um campo específico
de intervenção profissional na prática social.
O desenvolvimento profissional dos professores tem se constituído em objetivo de propostas educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade técnica, que os considera como meros executores de decisões alheias, mas numa perspectiva
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que reconhece sua capacidade de decidir. Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, impõe-se rever suas práticas e as teorias que as informam, pesquisando a
prática e produzindo novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar. Assim, as
transformações das práticas docentes só se efetivam na medida em que o professor amplia
sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola como um todo, o que
pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. Tais propostas enfatizam
que os professores colaboram para transformar as escolas em termos de gestão, currículos,
organização, projetos educacionais, formas de trabalho pedagógico. Reformas gestadas
nas instituições, sem tomar os professores como parceiros/autores, não transformam a escola na direção da qualidade social. Em conseqüência, valorizar o trabalho docente significa
dotar os professores de perspectivas de análise, que os ajudem a compreender os contextos histórico, sociais, culturais, organizacionais nos quais se dá sua atividade docente.
Na sociedade brasileira contemporânea, novas exigências estão postas ao trabalho dos
professores. No colapso das velhas certezas morais, cobra-se deles que cumpram funções
da família e de outras instâncias sociais; que respondam à necessidade de afeto dos alunos;
que resolvam os problemas da violência, da droga e da indisciplina; que preparem melhor
os alunos nos conteúdos das matemáticas, das ciências e da tecnologia tendo em vista
colocá-los em melhores condições para enfrentarem a competitividade; que restaurem
a importância dos conhecimentos na perda de credibilidade das certezas científicas; que
sejam os regeneradores das culturas/identidades perdidas com as desigualdades/diferenças culturais; que gestionem as escolas com economia cada vez mais frugal; que trabalhem coletivamente em escolas com horários cada vez mais fragmentados. Em que pese
a importância dessas demandas, não se pode exigir que os professores individualmente
considerados façam frente a elas. Espera-se, sim, que coletivamente apontem caminhos
institucionais ao seu enfrentamento.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
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Nesse contexto complexo, carregado de conflitos de valor e de interesses contraditórios, se faz necessário re-significar os cursos de licenciatura e os processos de desenvolvimento profissional de professores.
O ensino, atividade característica do professor, é uma prática social complexa, que
exige opções éticas e políticas. Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos,
pedagógicos, educacionais, sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade,
para fazer frente às situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por vezes, violentas,
que marcam as situações de ensino nos contextos escolares e não-escolares. É da natureza
da atividade docente proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir,
agir e de produzir e distribuir conhecimentos na sociedade.
Problematizando e analisando as situações da prática social de ensinar, o professor incorpora o conhecimento elaborado nos campos das ciências, das artes, da filosofia, da pe-
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dagogia e das ciências da educação, como ferramentas para a compreensão e proposição
do real.
Do ponto de vista teórico-metodológico, os cursos de licenciatura precisam ser revistos
a partir de três premissas: a estreita vinculação entre os conteúdos científicos e os pedagógicos; o conhecimento se produz de forma construtiva e a íntima articulação entre teoria
e prática.
Assim, de um lado, impõe-se considerar que a atividade profissional de todo professor
tem uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a objetivos educativos de formação humana e a processos metodológicos e organizacionais de transmissão e apropriação de saberes e modos de ação. O trabalho docente está impregnado de intencionalidade, pois visa
a formação humana através de conteúdos e habilidades de pensamento e ação, implicando escolhas, valores, compromissos éticos. O que significa introduzir objetivos explícitos de
natureza conceitual, procedimental e valorativa em relação aos conteúdos da matéria que
se ensina; transformar o saber científico ou tecnológico em conteúdos formativos; selecionar e organizar conteúdos de acordo com critérios lógicos e psicológicos em função das
características dos alunos e das finalidades do ensino; utilizar métodos e procedimentos de
ensino específicos inserindo-se numa estrutura organizacional onde participa das decisões
e das ações coletivas. Por isso, para ensinar, o professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassem o campo de sua especialidade.
Também é preciso se considerar que todo conteúdo de saber é resultado de um processo de construção de conhecimento. Por isso, dominar conhecimentos não se refere apenas à apropriação de dados objetivos pré-elaborados, produtos prontos do saber acumulado. Mais do que dominar os produtos, interessa que os alunos compreendam que estes
são resultantes de um processo de investigação humana. Assim, trabalhar o conhecimento
no processo formativo dos alunos significa proceder à mediação entre os significados do
saber no mundo atual e aqueles dos contextos nos quais foram produzidos. Significa explicitar os nexos entre a atividade de pesquisa e seus resultados, portanto, instrumentalizar os
alunos no próprio processo de pesquisar.
Na formação de professores, os currículos devem configurar a pesquisa como princípio
cognitivo, investigando com os alunos a realidade escolar, desenvolvendo neles essa atitude investigativa em suas atividades profissionais e assim configurando a pesquisa também
como princípio formativo na docência.
Além disso, é no âmbito do processo educativo, que mais íntima se afirma a relação
entre a teoria e a prática. Na sua essência, a educação é uma prática intrinsecamente intencionalizada pela teoria. Decorre dessa condição, a atribuição de um lugar central ao
estágio, no processo da formação do professor. Entendendo que o estágio é constituinte
de todas as disciplinas, percorrendo o processo formativo desde seu início, os cursos de
licenciatura devem contemplar várias modalidades de articulação direta com as escolas e
demais instâncias nas quais os professores atuarão, apresentando formas de estudo, análise
e problematização dos saberes nelas praticados. O estágio também pode ser realizado
como espaço de projetos interdisciplinares, ampliando a compreensão e o conhecimento
da realidade profissional de ensinar. As experiências docentes dos alunos que já atuam no

135

10/2/2010 10:37:05

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

magistério, como também daqueles que participam da formação continuada, devem ser
valorizadas como referências importantes para serem discutidas e refletidas nas aulas.
Considerando que a relação entre as instituições formadoras e as escolas pode se constituir em espaço de formação contínua para os professores das escolas, assim como para os
formadores, os cursos de licenciatura devem prever projetos conjuntos entre ambas. Essa
relação com o campo profissional, poderá propiciar ao aluno em formação oportunidade
para rever e aprimorar sua escolha pelo magistério.
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II. O Programa de Formação de
Professores – USP
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Com o desafio de superar a fragmentação na formação de professores para a Educação
Básica, tradicionalmente configurada pela soma do bacharelado nas áreas específicas e
a licenciatura na área pedagógica, a Universidade de São Paulo, após longo processo de
discussões de várias propostas, iniciado em meados dos anos 1980, aprovou no mérito,
em sessão de agosto de 2004 de seu Conselho Universitário, o Programa de Formação
de Professores (PFPUSP), formulado por comissão composta de representantes de todas
as Unidades envolvidas com a formação de professores7: as Faculdades de Educação (FE)
e Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), o Departamento de Educação da FFCL de
Ribeirão Preto, as Escolas de Enfermagem de São Paulo e Ribeirão Preto, de Educação Física, de Comunicações e Artes, de Agricultura Luiz de Queiróz, os Institutos de Psicologia e
Geociências e os Institutos de Física, Química, Matemática, Biologia de todos os campi da
USP (Capital, São Carlos e Ribeirão Preto). Esse longo processo foi coordenado pela PróReitoria de Graduação, nos mandatos de três pró-reitores. No atual mandato, o quarto, foi
implantado em 2006 e está sendo implementado.
A característica principal e inovadora do PFPUSP é que a formação de professores se
configura como um projeto político-pedagógico único, definido e desenvolvido conjuntamente pelas unidades envolvidas na oferta das disciplinas específicas (Institutos e FFLCH) e
da área pedagógica (Faculdade de Educação e Departamentos de Educação).
As Unidades podem optar por oferecer seu curso de licenciatura como opção de entrada no vestibular, ou desenvolvê-lo no âmbito de seus cursos de bacharelado. Dos 30
cursos, são 16 com entrada no vestibular. Nesse caso, o grau será de licenciado. No anterior,
o grau concedido será o de bacharel e licenciado. As Unidades que optarem pelo modelo
de entrada no vestibular, poderão organizar os percursos formativos articulando os dois
cursos, de modo a que seu estudante possa optar por receber os dois graus. Em ambas as
situações, a formação de professores se inicia no princípio do curso é da responsabilidade
7 No período de mandato da Profa. Sonia Penin na Pró-Reitoria de Graduação (2002 - 2005) compuseram a Comissão
Permanente de Licenciatura – CPL, os seguintes docentes: José Sérgio Fonseca de Carvalho - Presidente da Comissão Permanente de Licenciaturas e Professor da FE; Adelaide Faljoni-Alário - IQ; César Minto – FE; Cláudia Pereira Vianna – FE; Edna
Maura Zuffi – ICMC; Elza Garrido – FE; Estela Fernandes Aliende Ribeiro (representante discente FE); Eunice Judith Cardoso
de Almeida – IB; Francisco Capuano Scarlato - FFLCH; Heloísa Helena Ciqueta Peres - EE; Iole de Freitas Druck - IME; Iris
Dias – ICMC; Juliana Trindade e Resende - representante discente - FE; Katia Maria Abud - FE; Luiz Carlos Gomes - IF; Maria
Angélica Penatti Pipitone - ESALQ; Maria Cristina Motta de Toledo - IG; Maria de Fátima Prado Fernandes - EE; Maria Eunice
Ribeiro Marcondes - IQ; Maria Helena Souza Patto - IP; Maria Isabel de Almeida - FE; Maria Izabel Galvão Gomes Pereira - FE;
Maria Regina Kawamura - IF; Maria Sabina Kundman - FFLCH; Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick - FFLCH; Marilza
de Oliveira - FFLCH; Nídia Nacib Pontuschka – FE; Noeli Prestes Padilha Rivas – FFCLRP; Osvaldo Luiz Ferraz – EEFE; Paulo
Alves Porto - IQSC; Paulo Takeo Sano - IB; Paulo César Fonseca Giannini - IG; Pedro Paulo Salles - ECA; Regina Stela Barcelos
Machado - ECA; Roberto Bolzani Filho - FFLCH; Rubens Barbosa de Camargo - FE; Sérgio Paulo Campana Filho - IQSC; Sylvia
Basseto - FFLCH; Silvia Gegminani Garcia - FFLCH; Sônia Godoy Bueno Carvalho Lopes - IB; Sônia Maria Villela Bueno - EERP;
Vivian Lavander Mendonça - representante discente - IB.
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1. FINALIDADES
Os cursos de formação de professores na USP têm por finalidade a formação inicial de
professores para a Educação Básica, com capacidade científica e profissional, politicamente
motivados a lidar com a diversidade da população atendida hoje pela escola básica brasileira. A concretização desse ideal requer a formação de um professor não apenas dotado
de competência em sua área de saber, mas também capaz de compreender essa diversidade, de modo a corresponder às expectativas daqueles que hoje freqüentam a escola. Tal
compreensão pressupõe o entendimento de que as respostas mais adequadas para cada
comunidade escolar emergirão de um trabalho compartilhado e que deve ser objeto de
discussão nos cursos de formação de professores. Para responder a essas demandas de formação a USP vem desenvolvendo esforços significativos na formulação e implementação
de reformulações importantes em seus cursos de Licenciatura. Tal renovação está sendo
possível com o envolvimento de docentes das diferentes unidades, através da consolidação
institucional da Comissão Interunidades das Licenciaturas10.
Com essas preocupações e após anos seguidos de intensos debates, a USP formulou o
seu novo Programa de Formação de Professores – USP (PFPUSP), aprovado no mérito pelo
Conselho Universitário de agosto de 2004.
Os princípios e objetivos gerais que se seguem resultaram dos debates realizados pela
então Comissão Permanente de Licenciaturas, internamente e com a comunidade da USP
envolvida com formação de professores. Eles constituem eixos norteadores para a proposição dos projetos em desenvolvimento nas unidades.
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conjunta dos Institutos das áreas específicas e da Faculdade/ Departamentos de Educação8.
A seguir serão apresentados os dados gerais9 da Licenciatura na USP, os princípios, objetivos e a organização do PFPUSP, a articulação e estrutura na Pró-Reitoria de Graduação,
a organização curricular em blocos disciplinares incluindo os estágios. E, por fim, as ações e
o estágio atual da implementação do Programa no âmbito da atual gestão (2006 – 2009).

2. PRINCÍPIOS
 A formação de professores no âmbito da USP exige empenho permanente de suas
diversas unidades, de maneira a inspirar projetos integrados que visem preparar
docentes para a educação básica, em seus níveis fundamental e médio.
Acreditamos que uma renovação significativa da formação de professores só poderá
ocorrer caso a Universidade se mobilize nesse sentido, já que não se trata de uma simples
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8 A USP possui uma Faculdade de Educação, localizada no campus da Capital e Departamentos de Educação, nos campi
do interior (Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto), que oferecem cursos de Licenciatura.
9 Os itens a seguir (exceto os referentes às ações e ao estágio atual da implementação do Programa no período 2006
- 2009) são excertos atualizados do texto do Programa de Formação de Professores – USP, de 2004, publicado pela PróReitoria de Graduação, disponível no site http://naeg.prg.usp.br/siteprg
10 Constituída com representantes de todas as Unidades envolvidas na oferta de cursos de Licenciatura, a CIL substituiu
a CPL (v. nota 7), que foi a responsável pela formulação do PFPUSP, concluída em 2004. Na atual gestão, passou ao estatuto
de Comissão Assessora do Conselho de Graduação – CoG, como está expresso no novo Regimento da Graduação (2009),
em vias de aprovação final pelo Conselho Universitário (CO).
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remodelação técnica ou curricular stricto sensu, mas do estabelecimento de uma política
de formação de professores. Tal política exige um esforço permanente de reformulação,
avaliação e acompanhamento por parte das diversas faculdades e unidades que oferecem
disciplinas para os cursos de Licenciatura. Acreditamos, ainda, que essa mobilização requer,
por parte das unidades e órgãos centrais da Universidade, medidas explícitas de valorização das atividades voltadas para a formação de professores.
 A docência, a vida na escola e as instituições a ela ligadas, na peculiaridade de seus
saberes, valores, metas e práticas cotidianas, devem ser os objetos privilegiados
de qualquer projeto que vise à preparação para o exercício profissional na escola
contemporânea.
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A formação de professores parte da noção de que a docência não se realiza num quadro abstrato de relações individualizadas de ensino e aprendizagem, mas dentro de um
complexo contexto social e institucional. As instituições escolares, embora em constante e
forte diálogo com outras instituições, têm história, valores, saberes e práticas que lhes são
específicos e, nesse sentido, têm um papel social peculiar. Não raramente, essa especificidade tem sido obscurecida pela incorporação e transposição a-crítica de teorias, conceitos
e perspectivas forjados a partir de interesses alheios à educação enquanto um direito público. Importa, pois, que os princípios que norteiam a formação de professores voltem-se
para a análise das peculiaridades históricas dessas instituições, de seus agentes sociais e das
tarefas específicas de seus profissionais, uma vez que as escolas são as entidades concretas
em que os futuros professores exercerão suas atividades.
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 A formação de professores deve ter na escola pública seu principal foco de interesse de estudo, investigação, acompanhamento, intervenção e melhoria da ação
docente.
Dado o caráter público da educação, o estabelecimento de vínculos entre os cursos de
Licenciatura desta Universidade e as escolas das redes municipais e estadual, constitui um
instrumento importante para a formação de professores, para os serviços de extensão e,
em decorrência, para um esforço de aperfeiçoamento do ensino nessas instituições. Tais
vínculos constituem ainda uma oportunidade ímpar para o afloramento e o cultivo de
compromissos de nossos licenciandos para com as instituições públicas de ensino.
 O projeto de formação deve prever a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, de modo a garantir a qualidade da formação inicial, introduzindo os licenciandos nos processos investigativos em sua área específica e na prática docente, tornando-os profissionais capazes de promover sua formação continuada.
Os cursos de Licenciatura constituirão uma etapa da formação profissional, base do
permanente e necessário processo de formação continuada, em que o professor prosseguirá diagnosticando e propondo alternativas adequadas aos desafios de sua ação profissional, bem como participando de projetos de extensão da Universidade.
As relações entre ensino, pesquisa e extensão requerem articulação entre teorias, práticas, disciplinas e projetos de intervenção, tendo em vista o entendimento de que a reali-
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 A formação do professor dar-se-á ao longo de todo o processo de formação nos
cursos de graduação.
É preciso que a preocupação com a formação do professor esteja presente e integrada
às disciplinas, atividades e objetivos dos institutos e faculdades que oferecem a seus alunos
a possibilidade de uma licenciatura, não se circunscrevendo às disciplinas pedagógicas dos
cursos.
 As estruturas curriculares dos cursos de formação de professores devem ser flexíveis, de modo a preservar os objetivos e respeitar perspectivas gerais da Universidade, oferecendo uma pluralidade de caminhos aos licenciandos.
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dade educacional e escolar não é objeto específico de apenas uma disciplina, mas permite
uma pluralidade de abordagens.

A flexibilização impõe-se como exigência de uma formação de professores mais abrangente do que a tradicionalmente oferecida. Ela pode ser concretizada pela ampliação de
ofertas de disciplinas a serem compartilhadas por mais de um programa, além de projetos
de formação e de intervenção potencialmente multidisciplinar e interunidades. Nesse sentido, os estágios, as práticas e as atividades culturais poderão ser objeto de diversas propostas de trabalho institucional, desde que obedecidas as diretrizes gerais da Universidade.
 A instituição escolar e sua proposta pedagógica, concomitantemente com as características das áreas específicas de atuação dos licenciandos, devem ser o eixo
norteador das diferentes modalidades de estágio supervisionado, que poderão
também estender suas ações investigativas e propositivas a órgãos centrais e espaços sócio-institucionais relevantes para a educação pública.
É preciso que os estágios supervisionados tenham, simultaneamente com a iniciação
do licenciando no ensino de sua disciplina específica, preocupação em apresentar a instituição escolar ao futuro professor. No exercício cotidiano de sua profissão, o professor
deverá enfrentar uma série de tarefas que transcendem a sala de aula. O próprio caráter
coletivo das instituições escolares exige que o professor não seja concebido como um preceptor em ação isolada, mas como integrante de uma instituição educacional complexa,
na qual cada uma de suas decisões ou atitudes é sempre potencialmente educativa ou
deseducativa. Assim, ainda que comporte uma série diversa de projetos e atividades, a
iniciação do licenciando na vida escolar deve ser feita por meio de projetos que focalizem
as instituições escolares ou demais instituições de relevância para a educação pública.
3. OBJETIVOS
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O objetivo geral dos cursos de Licenciatura da USP está definido nos mesmos termos
do objetivo geral da Graduação: “formação de um profissional competente, socialmente
crítico e responsável pelos destinos de uma sociedade que se deseja justa, democrática
e auto-sustentável” (Regimento da Graduação, USP). Assim, o objetivo fundamental dos
Cursos de Licenciatura é formar professores como sujeitos de transformação da realidade
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brasileira, comprometidos com a busca de respostas aos desafios e problemas existentes
em nossas escolas, especialmente nas da rede pública. Daí decorre um conjunto de objetivos que devem nortear a formação do licenciando, levando-o a:
 Compreender o contexto da realidade social da escola brasileira (seus valores, representações, história e práticas institucionais) de modo a poder assumir uma postura crítica e responsável pela transformação dessa realidade, contribuindo para o
desenvolvimento de novas formas de interação e de trabalho escolar.
 Orientar suas escolhas e decisões profissionais por princípios éticos, pela superação de preconceitos, pela aceitação da diversidade dos alunos, partindo do princípio de que todo aluno é capaz de aprender.
 Compreender os processos de ensino e de aprendizagem, re-elaborar os saberes
e as atividades de ensino, sempre considerando a realidade social, os objetivos da
escola básica, o cotidiano escolar e as experiências dos alunos.
 Criar, implementar, avaliar e aperfeiçoar projetos de ensino e de aprendizagem,
articulando-os com outras áreas do conhecimento e estimulando ações coletivas
na escola, de modo a caracterizar uma nova concepção de trabalho educacional.
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 Investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisar sua prática profissional, bem como as práticas escolares, tomando-as como objeto de reflexão, de
modo a poder criar soluções mais apropriadas aos desafios específicos que enfrenta e dar prosseguimento ao processo de sua formação continuada.
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Programa de Formação de Professores da Universidade de São Paulo será sempre a
expressão das propostas desenvolvidas de forma articulada pelas unidades. Cabe a cada
instituto ou faculdade responsável por um curso específico - em cooperação com as unidades e os departamentos responsáveis por disciplinas pedagógicas - a elaboração de um
Projeto Político Pedagógico Integrado para a Formação de Professores em sua área de conhecimento.
Enquanto plano de ação, cada Projeto deve constituir-se no instrumento necessário
para planejar as estratégias e formas de articulação dos vários conhecimentos e das várias ações envolvidas, mantendo-os como expressão dos objetivos formativos desejados.
É igualmente importante que um projeto dessa natureza inclua os procedimentos e ações
que viabilizem sua implementação e avaliação.
A estrutura curricular mínima está organizada em quatro blocos de disciplinas e
atividades, que correspondem a diferentes dimensões da formação dos licenciandos e
se articulam com os componentes comuns previstos na legislação, a saber: os estágios supervisionados, a prática como componente curricular, as atividades acadêmico-científicoculturais, e os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural11.
11

Conforme a Resolução 01/02/02 do CNE.
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Bloco II - Iniciação à Licenciatura - Disciplinas e atividades introdutórias à formação do
professor da Educação Básica.
Bloco III - Fundamentos teóricos e práticos da Educação - Disciplinas e atividades relacionadas à formação pedagógica em geral.
Bloco IV - Fundamentos metodológicos do ensino - Disciplinas e atividades relacionadas ao ensino das áreas específicas.
Bloco I – Formação Específica

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Bloco I - Formação específica - Disciplinas e atividades diretamente relacionadas aos
conhecimentos da área específica.

A ênfase nos conteúdos específicos, para a formação de um bacharel ou pesquisador, é
absolutamente compatível com uma sólida formação voltada simultaneamente para a docência no ensino básico. Na verdade, ambos os elementos – formação específica e estudos
em educação e ensino – complementam-se e podem ser fontes de enriquecimento da formação dos alunos, seja sua opção pelo bacharelado ou pela licenciatura. Vale lembrar, por
exemplo, que os alunos que se dedicam a estudos de pós-graduação em nossas unidades
acabam por se transformar, não raramente, em docentes de nível superior responsáveis,
dentre outros encargos, pela formação de professores para o ensino básico.
Assim, respeitando a autonomia das unidades e dos docentes que a integram, as Comissões de Graduação (CGs) ou as Comissões Coordenadoras de Cursos (CoCs) de licenciatura devem promover esforço contínuo de articulação entre os conteúdos específicos de
cada área e sua relevância na formação de professores. Desse modo, a formação de professores não se restringirá a um conjunto isolado de disciplinas, mas deverá estar presente nos
diversos momentos formativos, desde o início dos cursos, incentivando a reflexão sistemática sobre os compromissos da universidade com a educação básica.
Bloco II – Iniciação à Licenciatura – total de 08 créditos
Duas disciplinas comporão este bloco: Introdução aos Estudos da Educação; e Disciplina de intersecção da área específica com a Educação Básica. Esta última sob a responsabilidade das Unidades de conteúdos específicos. Introdução aos Estudos da Educação poderá
ser da responsabilidade destas, ou da faculdade/departamento de Educação, ou, ainda, de
responsabilidade compartilhada por ambas.
As ações a serem contempladas neste Bloco visam sensibilizar e introduzir o aluno ao
estudo sistemático de alguns conceitos e questões educacionais fundamentais presentes
na sociedade em que vive, relacionando-as com sua área de conhecimento. A responsabilidade pelas disciplinas e atividades que compõem esse Bloco será compartilhada entre a
Faculdade ou os Departamentos de Educação e as unidades de saberes específicos. E serão
oferecidas até o 4º semestre dos cursos12.
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12 Os fundamentos e possíveis exemplos de conteúdos a serem abordados nessas disciplinas podem ser examinados
no Programa de Formação de Professores – USP. PRG-USP. 2004.
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Bloco III - Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação –
Total de 12 créditos

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

As disciplinas deste bloco, Didática, Psicologia e Política e Organização da Educação
Básica, com 04 créditos cada, serão de responsabilidade da Faculdade/Departamentos de
Educação, que deverão ser abordadas de modo a superar a fragmentação ou justaposição
de conteúdos, além da necessária articulação com os estágios.
Tais disciplinas e ações que compõem esse bloco deverão ter como centro de suas
preocupações a instituição escolar, tendo em vista tanto a compreensão de seus fundamentos teóricos como de suas práticas sociais. O objetivo geral destas disciplinas e ações
que o integram será o de privilegiar temas da educação e do ensino, de modo a oferecer
subsídios à formação didática do professor e à sua qualificação profissional. Poderão focalizar temáticas como as instituições escolares e educacionais (sua história, práticas, valores
e procedimentos); as políticas públicas de educação; os estudos sobre seus agentes sociais,
tais como alunos, professores e demais profissionais da educação e questões relativas ao
ensino e à aprendizagem, a partir das mais variadas perspectivas disciplinares, interdisciplinares e teóricas.
No do campus de São Paulo, caberá à CoC/FE a proposição e articulação das disciplinas
pedagógicas a ser encaminhada à Comissão Interunidades das Licenciaturas – e às CoCs
ou CGs das diferentes unidades – e a elaboração de propostas de projetos integrados e
alternativos, que articulem as disciplinas entre si e com as propostas de estágio supervisionado. Nos campi do interior, essa proposição e articulação caberá às CoCs dos Depatos.
de Educação.

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 143

Bloco IV - Fundamentos Metodológicos do Ensino – Total de 08 créditos
As disciplinas deste bloco, Metodologia do Ensino de... (português, matemática, física,
química, biologia, língua portuguesa, língua(s) estrangeiras) serão de responsabilidade da
Faculdade (capital) e aos Departamentos de Educação no interior, associadas ao estágio
supervisionado. Recomenda-se que estejam integradas em projetos em parceria com escolas conveniadas.
As ações a serem contempladas nesse bloco referem-se mais diretamente à interface
entre o saber pedagógico e o conteúdo específico, visando à reflexão e à prática das questões de ensino relacionadas a diferentes áreas do conhecimento, sempre na perspectiva
de sua inserção no conjunto da instituição escolar e da articulação com as demais ações
educacionais. As atividades desse bloco deverão estar organizadas em, pelo menos, duas
disciplinas responsáveis também pela supervisão dos estágios, além de disciplinas ou práticas relacionadas à instrumentação para o ensino, eventualmente oferecidas pelas unidades
de origem.
Serão mantidas as duas disciplinas de Metodologia de Ensino de..., atualmente existentes e na maior parte dos casos de responsabilidade da Faculdade ou Departamentos de
Educação, correspondendo a 4 créditos cada uma, e tendo associadas a elas as horas de
estágio supervisionado correspondentes.
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COMPONENTES COMUNS
Ao fixar as exigências legais para os cursos de formação de professores, o Conselho Nacional de Educação, na resolução CNE/CP 2/2002, estabelece que os cursos de licenciatura,
de graduação plena, devem garantir em seus projetos pedagógicos o que denomina de
componentes comuns e suas respectivas carga horária:

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Além das disciplinas de Metodologia, a interface com as questões específicas do Ensino de... poderá ser objeto de outras disciplinas ou atividades, buscando proporcionar aos
futuros professores instrumentos concretos para a ação, oportunidade para vivenciá-los e
sobre eles estabelecer uma reflexão crítica. Caberá a cada projeto especificar as eventuais
complementações a este bloco.

a. prática como componente curricular, com duração mínima de 400 horas;
b. estágio curricular supervisionado, com duração mínima de 400 horas;
c. conteúdos curriculares de natureza científico cultural, com duração mínima de
1.800 horas;
d. atividades acadêmico-científico-culturais, com duração mínima de 200 horas
e. O que perfaz o mínimo de 2.800 (duas mil e oitocentas horas) de curso, e desenvolvido, no mínimo de três anos.
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Já a resolução CNE/CP 1/2002, em seu artigo 7º, inciso I, destaca que a formação deverá
se realizar em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria (grifos nossos), indicando a necessidade de uma interpretação própria da
aplicação desses componentes para cada programa de formação de professores, de modo
a respeitar a autonomia das instituições universitárias, seus objetivos e práticas.
Ao utilizar a expressão componentes comuns, o Conselho Nacional de Educação indica, a
nosso ver, a necessidade da presença desses tipos de atividade, sem, contudo, estabelecer
uma correspondência termo a termo entre tais componentes e as disciplinas e créditos
previstos. Assim, esses componentes podem estar presentes nas diferentes disciplinas e
atividades constitutivas da estrutura curricular e com elas não se confundem. Desse modo,
uma mesma disciplina pode ter parte de sua carga horária considerada como integrante de
um dos componentes comuns (por exemplo, prática como componente curricular) e parte
identificada como integrante de outro componente (por exemplo), desde que não haja
superposição (carga horária com dupla validade) e que a presença de ambos esteja justificada nas respectivas ementas. Nesse sentido, os componentes comuns devem integrar-se
a um determinado programa curricular e explicitar-se em sua proposta pedagógica, e não
determinar um arranjo curricular.
Aceitando essas indicações no PFPUSP, caberá à CIL delinear as diretrizes gerais e coordenar a articulação desses componentes comuns nos projetos pedagógicos das unidades
envolvidas.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Em relação ao estágio curricular supervisionado a resolução CNE/CP 2/2002 destaca
que ele se caracteriza por uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário (...). É um momento
de formação profissional do formando seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de atividades daquela área profissional sob a responsabilidade
de um profissional mais habilitado. Ele não é uma atividade facultativa sendo uma das condições para a obtenção da respectiva licença.
Assim, no PFPUSP o estágio supervisionado é uma atividade formativa necessariamente
ligada a uma atividade ou trabalho de campo que deverá ser executado prioritariamente
em contato direto com as unidades escolares dos sistemas de ensino (cfe.a Resolução CNE/CP
2/2002). Pode, contudo, recorrer a outras instituições consideradas diretamente relevantes
para a formação docente, desde que regulamentado pelas respectivas CoCs ou CGs.
A responsabilidade pela organização dos estágios curriculares será compartilhada entre as unidades de origem e a Faculdade/Departamentos de Educação responsáveis pelas
disciplinas pedagógicas, cabendo a estes últimos a organização e regulamentação de 300
horas e às primeiras as 100 horas restantes.
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PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR
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Em relação à prática como componente curricular o parecer CNE/CP - 9/2001 ressalta
que uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como uma
dimensão do conhecimento (...) presente nos cursos de formação no momento em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional. Assim, a prática como componente curricular,
em seu sentido amplo – que não se confunde com a antiga disciplina “Prática de Ensino”,
então ligada aos estágios – é entendida no PFPUSP como o conjunto de atividades ligadas
à formação profissional, inclusive as de natureza acadêmica, que se voltam para a compreensão das práticas educativas e de aspectos variados da cultura das instituições educacionais e suas relações com a sociedade e com as áreas de conhecimento específico.

CONTEÚDOS CURRICULARES DE NATUREZA
CIENTÍFICO CULTURAL
Esse componente tem carga horária mínima prevista é de 1.800 horas (cfe. A Res.
02/2002 CNE). Referem-se ao ensino presencial exigido pelas diretrizes curriculares, correspondendo, grosso modo, aos conteúdos específicos de cada unidade a serem desenvolvidos por meio de aulas, seminários e demais atividades acadêmicas. No PFPUSP a carga
horária mínima neste componente é, em geral, maior do que a exigida pelas unidades da
USP e serão nele explicitada, conforme orientações da CIL.
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As atividades acadêmico-científico-culturais, deve ter a duração mínima de 200 horas e
contemplar a ampliação do universo cultural, o trabalho integrado entre diferentes profissionais de áreas e disciplinas, a produção coletiva de projetos de estudos, elaboração de pesquisas,
as oficinas, os seminários, monitorias, tutorias, eventos, atividades de extensão (...). Trata-se,
portanto, de um conjunto aberto de atividades formativas em sentido amplo.
No PFPUSP, essas atividades deverão ser registradas e regulamentadas, e poderão incluir uma grande variedade de modalidades e procedimentos. Elas poderão ser organizadas, por exemplo, na forma de Estudos Independentes, como a participação em congressos, seminários, projetos de pesquisa e intervenção, publicações etc. Poderão, também,
tomar a forma de uma disciplina de crédito-trabalho, que promova e sistematize o contato
dos alunos com a utilização dos recursos culturais oferecidos pela cidade em que vivem, na
perspectiva crítica de sua eventual contribuição para a formação do professor em sua área
específica. Assim, visitas a museus, centros científicos, exposições de arte, usinas, fábricas,
observatórios astronômicos, teatros etc. são alguns exemplos de atividades que podem vir
a ser incorporadas para tais fins. As CoCs poderão ainda simplesmente recorrer ao registro
formal das atividades acadêmicas, científicas e culturais que seus alunos têm por hábito
participar.
A regulamentação e a validação dessas atividades ficará a cargo das Comissões de Graduação das unidades, a partir das propostas das CoCs de Licenciatura.
Em síntese, a partir da análise e da interpretação das resoluções e dos pareceres do
Conselho Nacional de Educação, no PFPUSP:

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

ATIVIDADES ACADÊMICOCIENTÍFICOCULTURAIS

a. Os componentes comuns são interpretados como princípios gerais básicos e não
como regras para a elaboração da estrutura curricular. As CoCs devem analisar se
o currículo vigente em cada licenciatura reflete o espírito da lei ou se, num caso
particular, seria recomendável propor alterações seja na estrutura curricular, seja
nas ementas dos cursos já oferecidos. Eles não se confundem, portanto, com os
créditos necessários à obtenção do grau de bacharel ou licenciado segundo as
normas dos cursos e as desta universidade, até porque pode haver disciplinas (e
créditos) que não necessariamente integram o núcleo de componentes comuns
mínimos exigidos pelo CNE.
b. A organização e a realização de disciplinas e atividades que incorporem os componentes comuns da licenciatura são de responsabilidade tanto das Unidades dos
saberes específicos como dos Departamentos ou Faculdade de Educação, respeitadas as diretrizes fixadas neste documento.
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c. O único acréscimo significativo em termos de carga horária é relativo ao componente estágio curricular supervisionado, que passa a ter 400 horas, das quais 300
estão sob a responsabilidade dos Departamentos ou Faculdade de Educação, e
100 sob a responsabilidade dos institutos de origem.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E AS ESCOLASCAMPO
DE ESTÁGIO  RECOMENDAÇÕES
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Os estágios supervisionados serão realizados preferencialmente em escolas públicas
e instituições previamente determinadas e ligadas a projetos de trabalho elaborado por
equipes de professores envolvidos com cursos de licenciatura, de modo a garantir que,
gradativamente, as disciplinas e os professores passem a organizar seus programas e suas
atividades para as licenciaturas a partir de uma perspectiva de formação de professores
integrada a uma preocupação temática e a uma atuação nas escolas.
Esses Projetos poderão envolver professores de diversas unidades ou disciplinas. Para
além da integração entre os conteúdos teóricos e as atividades de estágio, o objetivo dessa
iniciativa deve ser o de, gradativamente, renovar a própria organização dos programas das
disciplinas de licenciatura. Ao se integrar a um grupo de pares a partir de uma temática e
vincular-se ao cotidiano de escolas, os professores terão maiores oportunidades de promover, junto a seus alunos, reflexões sobre aspectos e características relevantes da escola
contemporânea e da profissão docente, da articulação de programas e perspectivas, além
de possíveis intercâmbios institucionais.
Os projetos de estágio e formação apresentados às CoCs poderão ser apoiados por
agências públicas de fomento à pesquisa para obtenção de recursos.
Nessa perspectiva, o estágio supervisionado deve ter um papel de elemento integrador na formação do professor, oferecendo ao estudante de licenciatura oportunidades de
ampliar e utilizar as habilidades e os conhecimentos adquiridos no curso para responder
às necessidades e aos desafios da realidade escolar. A meta do estágio será, portanto, o
desenvolvimento de um saber teórico-prático que exija uma postura investigativa e problematizadora da realidade escolar, integrando suas ações à proposta pedagógica da instituição.
As CoCs deverão garantir a operacionalização dos estágios supervisionados dos seus
respectivos cursos e disciplinas, mediante a elaboração de um ou mais projetos de estágio
integrados que articulem a formação acadêmica e as propostas de intervenção nas escolas
parceiras.
Assim, são sugeridas atividades que propiciem a iniciação dos licenciandos nos diversos
aspectos da cultura das instituições escolares (conselhos de escola e de classe, reuniões de
professores e de pais, atividades dos grêmios, e outras):
a. atividades em sala de aula por meio de observação, exercício da docência, coordenação de atividades didáticas como seminários, estudos do meio, acompanhamento dos alunos, etc.;
b. projetos de orientação a grupos de alunos, produção de material didático, entre
outras;
c. participação em atividades de gestão e coordenação da escola e do trabalho escolar;
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Um dos principais problemas na realização dos estágios é a visão freqüente por parte
das escolas de que os estagiários são um ônus. A superação desse problema poderá se dar
a partir do estabelecimento de convênios que configurem relação de parceria na elaboração de projetos conjuntos entre as escolas e a universidade. E que assegurem, aos professores que recebem os estagiários, condições profissionais que viabilizem sua participação
nos projetos de estágio, e que sejam valorizados em sua carreira.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

d. atividades de ensino que ocorram em projetos educacionais desenvolvidos em diferentes espaços sócio-institucionais, como associações de bairro, fábricas, igrejas,
sindicatos etc.
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III. O Programa de Formação
de Professores na Gestão
2006 a 2009
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Implantação e implementação
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A USP oferece cerca de 1.900 vagas a cada ano nos 30 cursos de Licenciatura, em 18
de suas 41 unidades de ensino e pesquisa, distribuídas no campus da Capital, incluindo a
USP – Leste e nos campi localizados nas cidades de Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba.
A implementação do PFPUSP, iniciada em 2006, vem sendo coordenada pela Comissão
Interunidades das Licenciaturas (CIL)13, que tem a finalidade precípua de assegurar o desenvolvimento e a implementação do PFPUSP. A CIL é composta pelos coordenadores das
CoCs de todos os cursos de Licenciatura, que têm dentre as suas atribuições pedagógicas
cuidar da articulação do projeto político pedagógico dos cursos e acompanhar o processo formativo dos estudantes, conforme o PFPUSP. Sua institucionalização está prevista no
novo Regimento da Graduação (Anexo 9.1), que se encontra em fase final de aprovação14,
como uma das Comissões assessoras do CoG, diretamente vinculada à Câmara Curricular.
De acordo com esse Regimento, o coordenador da CIL tem assento no CoG com direito à
voz.
Desde sua instalação em 2005, a CIL vem desenvolvendo ações no sentido de:
a. assessorar o Conselho de Graduação e suas Câmaras em assuntos relativos à política de formação de professores da USP;
13 No período de 2006 a 2009, a CIL foi coordenada pela Profª. Iole de Freitas Druk, do IME – Instituto de Matemática e
Estatística, e teve a participação dos seguintes professores doutores: Maria Cristina Motta de Toledo, Maria Elena Infante
Malachias, Celi Rodrigues Chaves Dominguez (EACH - Escola de Artes, Ciências e Humanidades); Pedro Paulo Salles, Maria
Christina de Souza Lima Rizzi (ECA - Escola de Comunicações e Artes); Osvaldo Luiz Ferraz (EEFE - Escola de Educação
Física e Esporte); Maria de Fátima Prado Fernandes (EE - Escola de Enfermagem); Adriana Kátia Corrêa (EERP - Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto); Maria Angélica Penatti Pipitone (ESALQ - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”); Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Nídia Nacib Pontuschka, Nelio Marco Vincenzo Bizzo, Rosângela Gavioli Prieto,
Rubens Barbosa de Camargo, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Sonia Maria
Vanzella Castellar (FE - Faculdade de Educação); Glaucia Maria da Silva, Noeli Prestes Padilha Rivas (FFCLRP - Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto); Eduardo Brandão, Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, Marli Quadros
Leite, Ruy Gomes Braga Neto, Sylvia Bassetto, Wagner Costa Ribeiro, Francisco Capuano Scarlato, Walkyria Maria Monte
Mor, Alexandre Braga Massella, Valéria Gil Conde, Marisa Grigoletto, Gloria de Anunciação Alves, Ana Paula Belém Hey,
Maria Inês Batista Campos (FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas); Paulo Takeo Sano (IB - Instituto
de Biociências); Renata Cristina Geromel Meneghetti (ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação); Maria
Regina Kawamura, Cristiano Rodrigues de Mattos (IF - Instituto de Física); Otávio Henrique Thiemann, Cibelle Celestino
Silva (IFSC - Instituto de Física de São Carlos); Gianna Maria Garda, Paulo César Boggiani, Denise de La Corte Bacci (IGc Instituto de Geociências); Iole de Freitas Druck (IME - Instituto de Matemática e Estatística); Marie Claire Sekkel, Ianni Régia
Scarcelli (IP - Instituto de Psicologia); Maria Eunice Ribeiro Marcondes (IQ - Instituto de Química); Janete Harumi Yariwake,
Salete Linhares Queiroz (IQSC - Instituto de Química de São Carlos); Maria Isabel de Almeida (Assessora da Pró-Reitora de
Graduação)
14 Aprovado no CoG em abril de 2009, deverá ser objeto de análise e deliberação do Conselho Universitário.
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c. assessorar as Unidades, sempre que solicitada, na discussão e aprimoramento das
estruturas curriculares de seus cursos de Licenciatura, zelando pela adequação aos
objetivos gerais do Programa de Formação de Professores da USP;
d. propor o credenciamento das atividades dos componentes comuns de acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior;
e. consolidar os fundamentos, as diretrizes, os objetivos e as estruturas curriculares
dentre seus membros e nas unidades envolvidas, através de estudos, seminários
e outros;
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b. analisar e opinar sobre as estruturas curriculares dos cursos de Licenciatura, formuladas pelas Unidades;

f. articular as demandas de equipamentos e infra-estrutura para laboratórios de
ensino e outras das Unidades, estabelecendo critérios para a alocação das verbas
orçamentárias disponibilizadas à Pró-Reitoria de Graduação, especificamente para
a implementação do Programa (R$ 4.344.000,00 para o período 2006–2009). Esse
montante de recursos foi destinado à construção, ampliação ou reforma de espaços para instalação de Laboratórios Didático/Pedagógicos nos Cursos de Licenciatura; à aquisição de computadores, impressoras, aparelhos de multimídia, mobiliário, materiais específicos para as diferentes áreas; instalação de rede de acesso à
Internet; construção e/ou adaptação de espaços para o trabalho dos educadores
etc.;
g. articular as demandas apresentadas pelas Unidades a respeito dos claros docentes
específicos para as disciplinas e atividades dos cursos de licenciatura (a partir de
2007 vem sendo concedidos cargos - 50 aproximadamente -, que estão sendo
preenchidos por meio de concursos públicos).
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Além dos claros docentes, o PFPUSP prevê a contratação de Educadores15, profissional
com perfil para proceder à mediação entre a Universidade e as escolas-campo de estágio,
considerando a valorização dos projetos de estágios em seu âmbito. Os propósitos da nova
proposta de formação de professores na USP requerem a presença de profissionais responsáveis pela articulação entre essas duas instâncias. Experiências de algumas unidades indicam que a participação de profissionais não docentes, supervisionados por docentes responsáveis pelos estágios, tem tido resultados positivos no desempenho dessas atividades.
No caso das licenciaturas, a existência da função técnica de Educador no quadro funcional
da USP, possibilita a contratação de pessoal qualificado com o perfil desejado. Esses educadores, licenciados, com experiência de docência na escola básica, serão elos importantes
na implementação e desenvolvimento dos estágios supervisionados. Suas atividades não
se confundem com as atribuições próprias dos docentes responsáveis pelos estágios.
O Programa prevê a necessidade aproximada de 102 educadores, cujos cargos ainda
não foram criados. Por essa razão, a Pró-Reitoria de Graduação disponibilizou recursos para
15

Função técnica do quadro funcional da USP.
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57 bolsas16 em 2009, destinadas a estudantes de pós-graduação com matrícula em cursos
da USP, que estão desenvolvendo, em caráter emergencial, o acompanhamento dos estagiários e a mediação entre a Universidade e as escolas.
Além da demanda dos educadores há também a solicitação de 20 técnicos. Ambas as
solicitações estão incluídas nos Planos de Metas das Unidades e em estudo nas comissões
centrais da USP.
Outro aspecto significativo para a implementação do PFPUSP é o convênio que a Universidade firmou em 2009 com a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo,
com vistas à realização dos Estágios Supervisionados de cerca de 3.000 estudantes/ano
dos cursos de formação de professores, em cerca de 80 escolas de ensino médio, localizadas nas cidades próximas aos campi de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba.
Essa ação evidencia nossa plena concordância com o item IV do art. 7o da Resolução CNE
2/2002, que diz: as instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as
escolas de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados.
No período 2006-2009 foram empreendidos grandes esforços para a instalação das
CoCs nas Unidades onde elas não se faziam presentes e a dinamização das já existentes,
uma vez que foram elas as responsáveis por criar as condições para a adequação dos cursos
ao PFPUSP. Os cursos apresentaram seus novos projetos pedagógicos e estruturas curriculares (Anexo 9.217), elaborados com orientação da CIL, que foram devidamente encaminhados à análise da Câmara Curricular e do Vestibular (CCV) e aprovados pelo Conselho
de Graduação (CoG). Também foram feitas adequações curriculares para abrigar e inserir
no Sistema Júpiter os créditos referentes às 400 horas de estágio, às 400 horas de prática
como componente curricular e às 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais.
A CIL também tem sido palco de importantes discussões acerca da elaboração de pareceres sobre as estruturas curriculares, o que permite a tessitura de relações e trocas de
experiências, num clima favorável ao aperfeiçoamento das práticas de gestão e ao aperfeiçoamento de soluções para problemas muitas vezes comuns. É nessa mesma direção que
se colocam as três Jornadas das Licenciaturas realizadas (Anexo 9.3), que por congregarem
alunos e docentes, motivados pelas novas experiências e irmanados na busca do aperfeiçoamento da formação realizada, constituem-se em momentos privilegiados nesse processo de delimitação mais precisa e concreta de um projeto de formação de professores
para a educação básica, que ao mesmo tempo está também voltado para o cumprimento
das exigências legais.
Esse movimento, voltado para o reposicionamento do lugar dos cursos de Licenciatura na Universidade de São Paulo, tem favorecido uma mudança de cultura em muitas
Unidades e organismos centrais da Universidade, bem como estimulado a ampliação das
responsabilidades quanto à formação de professores.
16 Como as bolsas têm o valor mensal de R$1.400,00, esse programa resultou na destinação de R$ 1.394.000,00 aos
cursos de Licenciatura em 2009 e igual montante está previsto no orçamento de 2010. para assegurar a continuidade das
bolsas até o momento da criação dos claros para os educadores e sua efetiva seleção.
17 No anexo 9.2 é possível visualizar o conjunto de novas disciplinas introduzidas nos currículos dos cursos nas Unidades, com vistas a efetivar a articulação das dimensões dos conhecimentos específicos e dos conhecimentos pedagógicos
necessários à atuação docente.
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A continuidade do acompanhamento da implementação do PFPUSP tem ainda um
período de seis anos pela frente, período este estabelecido pelo Regimento da Graduação,
que prevê para 2015, ampla avaliação desse processo de reforma e também da atuação
da CIL. Portanto, dentre as múltiplas tarefas que ainda se colocam frente aos docentes e
gestores envolvidos com as Licenciaturas na USP, destacamos algumas que se mostram
importantes para a continuidade do trabalho até aqui realizado:
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IV. Possibilidades e Necessidades
da Continuidade do Programa
de Formação de Professores

1. Continuidade na implementação de ações de valorização das Licenciaturas da USP,
voltadas para ampliar a visibilidade desses cursos, estimular e valorizar a reconfiguração
da identidade das Unidades que os abrigam. Para isso coloca-se como importante:
 criação de um sítio na Internet, dentro da estrutura comunicacional da USP,
com o objetivo de socializar informações com a comunidade e também
constituir espaço de aproximação entre docentes e alunos;
 realização de Jornadas e/ou Seminários sobre a Formação de Professores,
com participação de docentes e alunos dos Cursos de Licenciatura de universidades brasileiras e de outros países;
 estímulo e apoio a eventos organizados pelas Unidades para discutir questões como estágios curriculares, elaboração de projetos pedagógicos, prática como componente curricular, atividade acadêmico-científico-cultural
etc.
2. Desenvolvimento de projetos de pesquisa a respeito de temáticas relacionadas à
formação de professores, a serem encaminhados às agências de fomento, especialmente os editais PRODOCÊNCIA e PIBID, da CAPES-Educação Básica. A pesquisa sobre
as ações formativas realizadas é essencial para a compreensão crítica da trajetória percorrida e para o seu possível/necessário redirecionamento.
3. Constituição de um portal dos egressos das Licenciaturas, de modo a oferecer informações sobre a inserção profissional dos licenciados.
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4. Organização de um banco de dados com as informações dos vários cursos com
informações sobre desempenho, evasão, destino dos egressos, inovações curriculares,
e outras para estudos e pesquisas.
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Mudanças de cultura e concepções não podem ser garantidas somente com a aprovação de diretrizes. O aprimoramento e a consolidação dos novos modos de formação
de professores que a Universidade vem construindo somente serão possíveis com a participação ativa e interessada de todos os envolvidos – alunos, docentes e funcionários,
bem como da comunidade escolar parceira das atividades de estágio. Os esforços até aqui
empreendidos expressam a vitalidade do movimento de reformulação das Licenciaturas
da USP e impulsionam a indispensável integração dos diferentes atores no processo de
enraizamento da nova cultura de formação, inicial e continuada, de professores.
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ENSINAR COM PESQUISA
EM CURSOS DE GRADUAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO, ANÁLISE PRELIMINAR E PROJETOS DESENVOLVIDOS
NO PROGRAMA ENSINAR COM PESQUISA
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NO PERÍODO 2007 – 2009
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I. Ensinar com Pesquisa
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Considerações teóricas1
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Na sociedade contemporânea, o ensino de graduação encontra-se fortemente submetido à lógica do mercado e do consumo, configurando o que alguns autores denominam
um processo fastfoodização da universidade (Boxus, Debry,Leclercq, 1998)2. As características desse processo podem ser assim resumidas: uma imensa usina de produção onde
os estudantes são considerados apenas como elos do sistema; a aprendizagem é rápida
e ligeira, sem muito esforço, para obter créditos e diplomas; o processo de formação não
é mais do que um supermercado no qual as disciplinas estão dispostas em gôndolas, à
escolha do estudante, e disponibilizadas conforme a decisão individual dos docentes ou
departamentos; a carreira acadêmica dos professores tem primazia em relação à formação
dos estudantes com vistas a publicar muito e o mais rápido possível; a cultura acadêmica e
a cultura própria dos jovens ficam separadas por vezes em um fosso intransponível.
Há que se criar uma nova cultura acadêmica nos cursos de graduação na universidade
que valorize o ensino e que considere o direito do acesso à formação que garanta aos
estudantes o desenvolvimento de uma postura crítica frente ao saber, que supere a especialização estreita, problematize as informações e garanta a sua formação como cidadãos,
profissionais e cientistas, compromissados com a aplicação do conhecimento em prol da
melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade; que possibilite o desenvolvimento
do pensamento autônomo, substituindo a simples transmissão do conhecimento pelo
engajamento dos estudantes em seu processo formativo e que lhes permita interrogar
o conhecimento elaborado e pensar criticamente; que enseje a resolução de problemas;
estimule a discussão, desenvolva metodologias de busca e construção de conhecimentos; que confronte os conhecimentos elaborados e as pesquisas com a realidade; mobilize
visões inter e transdisciplinares sobre os fenômenos e aponte e possibilite a solução de
problemas sociais. E uma nova cultura acadêmica que valorize o trabalho dos docentes no
ensino de graduação.
Em diversos países, o ensino de graduação vem assumindo a característica de um processo de busca, construção científica e crítica aos conhecimentos produzidos, com vistas
a formar profissionais e cientistas capazes de responder positivamente às transformações
que dele são exigidas. Assim, o ensino na graduação pressupõe o domínio de um conjunto
de conhecimentos, métodos e técnicas científicos que devem ser ensinados criticamente,
1 Para a redação final deste texto contei com a colaboração de Maria Amélia de Campos Oliveira, Maria Isabel de Almeida – assessoras da PRG e Evandro Ghedin, pós-doutorando na Faculdade de Educação – USP.
2 BOXUS, Elise, DEBRY, Marianne, & LECLERCQ, Dieudonné (1998) De nouveuax défis pour la pédagogie universitaire. In:
LECLERCQ, D. (1998). Pour une pédagogie universitaire de qualité. Sprimont. Belgique. Mardaga.
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isto é, em seus nexos com a produção social e histórica da sociedade. É nesse contexto que
ganha força a proposta que considera o potencial da pesquisa para o desenvolvimento de
um ensino significativo nos cursos de graduação, especialmente nas universidades onde
ensino e pesquisa são constituintes de suas finalidades.
No entanto, o que se observa é que, mesmo nas universidades de excelência como a
USP, ocorre nítida separação entre pesquisa e ensino, seguida de valorização diferenciada
e desigual dessas atividades. O ensino é deixado aos docentes ‘menos capazes’, enquanto
a pesquisa é associada às ‘melhores cabeças’, utilizada como parâmetro para ascensão na
carreira e concessão de financiamentos.
Em um balanço sobre essa desigualdade na literatura acadêmica produzida no período
de 1968 a 1995 sobre Educação Superior, a partir do Banco de Dados Universitas/BR, Segenreich3, (2001): identificou três tendências na relação entre ensino e pesquisa. A primeira é
a de autores que defendem a associação entre ensino e pesquisa, considerando o ensino
intrínseco (e subsumido) à pesquisa. Outros, em oposição, defendem que ambos possuem
naturezas diferentes e mesmo contrapostas. Essas posições co-existem num mesmo tempo e espaço e traduzem concepções da ciência positiva.
Uma segunda tendência agrupa interpretações que dependem da concepção de pesquisa de cada autor. Assim, se esta é restrita à atividade no campo científico, tudo que
estiver fora deste não será pesquisa; se é concebida em sentido amplo, resulta que pode
ser inerente ao ensino, que terá melhor qualidade se realizado com pesquisa.
Na terceira tendência estão os estudos que consideram o contexto institucional no qual
a pesquisa se desenvolve. Nessa tendência, fortemente presente nas universidades de ensino e pesquisa, um bom pesquisador será visto como um bom professor. Ensino e pesquisa
são considerados atividades paralelas, sendo o ensino próprio da graduação e a pesquisa,
da pós-graduação. Podem, inclusive, ser realizados em espaços separados, como é o caso
dos institutos de pesquisa.
Analisando a pesquisa na graduação, Segenreich identifica duas práticas. A primeira,
mais freqüente, disponibiliza os resultados de pesquisa no ensino, enquanto a segunda
considera a pesquisa como prática pedagógica. Esta última, muitas vezes se confunde com
projetos de extensão ou de conclusão de curso, sendo, portanto, de menor prestígio.
Considerando a importância dessa nova perspectiva de valorização da pesquisa nos
processos de ensino e a necessidade de compreender melhor essa relação, realizamos uma
investigação, recentemente concluída4, cujos resultados permitiram identificar diferenças e
proximidade entre as atividades de ensinar e pesquisar na universidade. Tendo por categorias os sujeitos envolvidos, o tempo de duração do processo, os métodos, os resultados e as
finalidades, a análise dos dados obtidos possibilitou ampliar a compreensão acerca da relação complexa que se estabelece entre ensino e pesquisa no âmbito da produção teórica
nas áreas de pedagogia e didática do ensino superior5.
3 SEGENREICH, S.C.D. Relação ensino de graduação e pesquisa: políticas públicas e realidade institucional. In: SGUISSARD & SILVA (orgs). Educação superior: análise e perspectivas de pesquisa. São Paulo. Xamã. 2001:187-212.
4 PIMENTA, S. G. Pesquisar e Ensinar na Universidade: um estudo da gênese e da crítica do conceito de professor pesquisador.
CNPq 2003 –2006.
5 Ver PIMENTA, Selma G. & ANASTASIOU, Léa das Graças. Docência no Ensino Superior. São Paulo. Cortez d. 2002.
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Na atividade de pesquisar, esses componentes assumem uma dada configuração:
 Sujeitos: o trabalho de pesquisa pode ser efetivado individualmente ou em grupo,
sendo mais comuns os processos individualizados.
 Tempo: é habitualmente previsto em blocos, conforme o projeto ou o nível de
avanço das etapas da pesquisa, comportando alterações justificadas por imprevistos, levantamento de novos problemas ou questões a superar, sendo de certa
forma flexível.
 Resultados: o conhecimento gerado a partir do problema pesquisado pode resultar
em confirmação da teoria existente ou levar à revisão parcial ou total do referencial cientifico estudado, na busca das explicações das determinações da realidade,
essencialmente dinâmica. O conhecimento obtido, por ser sempre histórico e temporal, constitui uma síntese que poderá vir a ser incorporada em quadros teóricos,
refutar ou confirmar hipóteses, respondendo a questões ou problemas da realidade por incorporação ou superação das teorias científicas existentes, possibilitando
a elaboração de novas teorias científicas.
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 Método: é definido ao se propor o problema a ser pesquisado, uma vez que há uma
relação estreita e direta entre o objeto, o campo de conhecimento ao qual se refere
e o método de apreensão de seus determinantes. Habitualmente, trabalha-se com
métodos já existentes, que refletem modelos científicos já testados e aceitos pela
comunidade científica, havendo, portanto, clareza das etapas a seguir na busca da
solução do problema pesquisado. Ao longo do processo, recebe-se assessoria do
orientador ou do grupo de pesquisa do qual se participa.
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Esses são, resumidamente, aspectos essenciais no desenvolvimento de uma pesquisa
conduzida por docentes do ensino superior em seus mestrados e doutorados e em seus laboratórios e grupos de pesquisa. As sínteses obtidas, via de regra, compõem os programas
das disciplinas pelas quais os docentes são responsáveis nos cursos de graduação. Às vezes,
o programa disciplinar acaba se reduzindo ao tema da pesquisa do professor, ficando o
papel docente reduzido ao repasse de informações e a formação dos alunos restringida a
um módulo ou mesmo a fragmentos de determinada área do conhecimento.
Na atividade de ensinar, esses componentes assumem outra configuração:
 Sujeitos: na atividade de ensinar o professor confronta-se com outros sujeitos. Em
primeiro lugar, com seus pares institucionais, ou seja, chefias departamentais, coordenadores de cursos e colegas docentes, que colegiadamente devem definir
o projeto pedagógico do curso e planejar a organização curricular e o percurso
formativo dos estudantes. Nesse âmbito, um primeiro desafio que se coloca é o
de trabalhar colegiadamente em torno de um projeto institucional comum, a ser
efetivado no projeto do curso específico em que se atua como docente, uma vez
que é no projeto do curso que se definem as decisões que competem às discipli-

159

10/2/2010 10:37:10

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

nas. Ou, no caso de instituições com organizações curriculares mais avançadas6, no
quadro do programa de aprendizagem em que atuará e no momento do curso em
que se inserem as atividades curriculares de integração. Assim, exige-se uma relação muito diferente daquela determinada pela pesquisa, que envolve pesquisador
e colaboradores ou orientador e orientando. Esse desafio envolve tomar decisões
em equipe sobre as ações docentes, o que implica em colocar-se, deixar-se conhecer profissionalmente e ser flexível, saber ouvir, ponderar, decidir e alterar o processo pensado inicialmente. Além da equipe docente, o professor confronta-se com
outros sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, a pessoa de seus alunos, que
constituem a razão de ser da profissão docente. Esses alunos são sujeitos históricos
e contextualizados, com características e especificidades próprias, a serem conhecidas durante o processo do ensino e da aprendizagem Na maioria das vezes, esses
sujeitos concretos estão muito distantes dos alunos idealizados que gostaríamos
de encontrar na sala de aula. Esses grupos interagem com os docentes por períodos determinados (semestrais ou anuais) e não existe a menor garantia de que
um processo bem sucedido com um grupo o será com outro. Assim, a atitude de
flexibilidade, abertura, capacidade de lidar com o imprevisto e o novo tornam-se
essenciais ao desempenho e sucesso da atividade docente.
 Tempo: no ensino, o tempo estrutura-se de modo diferente da pesquisa; não há
flexibilidade e o processo de ensinar e aprender tem de se adequar ao semestre ou
ao ano letivo para os fechamentos necessários ao programa previsto. A adequação
temporal dos cronogramas curriculares constitui um desafio, face aos limites legais
existentes no processo de ensino.
 Conhecimentos: diferentemente da situação de pesquisa, no ensino trabalha-se
com conteúdos já existentes, sistematizados, elaborados e organizados em sínteses
mais ou menos definidas para serem apropriados, ou seja, tornarem próprios aos
alunos, o que deve ocorrer sob a orientação do professor, mas sob responsabilidade conjunta. Os conhecimentos devem ser traduzidos pelos sujeitos do processo,
professores e alunos, em relação ao quadro teórico da disciplina, ao programa de
aprendizagem e ao programa curricular do curso como um todo, considerando-se
a dinâmica a que todo conhecimento está submetido, em seus movimentos, mudanças e contradições, destacando-se seus determinantes e nexos internos. Novas
sínteses ocorrem, então, produzidas tanto pelo docente, que ao efetivar a ação de
ensinar os conteúdos acaba por reorganizá-los sob forma qualitativamente superior; quanto por parte dos alunos, motivo pelo qual se diz que a construção de conhecimento (que é novo para os estudantes) efetivou-se no ocorrer da apropriação
dos conteúdos.
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6 Refere-se a novas formas de organização curricular, como por exemplo, os Programas de Aprendizagem por projetos,
atividades, eixos conceituais comuns, problemas ou temas, que integram várias disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, contribuindo para superar a visão fragmentada de conhecimento e a justaposição de disciplinas, característica do
currículo em grades. A respeito de experiências de natureza interdisciplinar, vide BRAGA, A. M., Reflexões sobre a superação do conhecimento fragmentado nos cursos de graduação, in LEITE, D. (org), Pedagogia Universitária, Porto Alegre:
Editora UFRGS. 1999.
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 Resultados: o ensino deve propiciar a professores e alunos novas elaborações e sínteses em relação aos conhecimentos e aos processos, ampliando, dessa forma, a
herança cultural e propiciando ao aluno construir uma apreensão sempre qualitativamente superior sobre os quadros teóricos existentes e a própria realidade.
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 Método: no ensino, o método depende, inicialmente, da visão do professor sobre
ciência, conhecimento e saber escolar. Se o docente vê o currículo como uma somatória de disciplinas distribuídas em uma grade, como é habitualmente chamado, e a disciplina é vista como um fim em si mesma, o método será o de transmissão e reprodução do conhecimento. Essa perspectiva metodológica é própria da
ciência positivista, que concebe o conhecimento como neutro, descontextualizado, distanciado de seu processo de produção, definitivo e verdadeiro. Entretanto, é
possível considerar a ciência de modo diferente, no qual o método é, inicialmente,
determinado pelo campo disciplinar, por sua lógica própria interna, por seus conceitos, leis e princípios, sua historicidade e seu processo de produção. Considerar
a forma de apreensão objetivada pelos sujeitos envolvidos, sendo todo o processo
deliberadamente planejado, conforme as metas e os objetivos do projeto pedagógico. Desse modo, o método deve ser construído em parceria que inclui ações
diferenciadas de professores e alunos. Pode-se constatar, assim, que o método de
ensinar tem especificidade própria e não comporta modelos fixos, com etapas a
serem seguidas. Por sua complexidade e temporalidade, exige um processo de
reflexão sistemática e, portanto, de pesquisa por parte daqueles que pretendem
efetivá-lo com competência e seriedade.
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Considerando essas diferenças entre as atividades de pesquisar e ensinar, talvez não
seja difícil compreender porque um pesquisador excepcional não é necessariamente, um
docente excelente.
A maioria dos professores universitários teve sua graduação calcada no modelo de formação jesuítica ou técnica (ANASTASIOU, 1998)7 e desenvolveu nos cursos de mestrado e
doutorado habilidades referentes ao método de pesquisa, que possui especificidades bem
diferentes do método de ensino. É então desafiado a realizar um trabalho profissional na
área educacional. Um dos caminhos para a superação desse hiato na formação docente
tem a ver com a participação em processos continuados de profissionalização docente,
que passa pela reflexão e pela pesquisa da própria prática em sala de aula.
Para a pesquisa da sala de aula, é necessário um posicionamento de abertura, flexibilidade e coragem no enfrentamento da ação profissional, pois se trata de uma ação profissional, do profissional professor e não apenas de um profissional de outra área que ocupa
uma sala de aula na universidade, ficando à frente a de um grupo de alunos para repassar
o conhecimento existente.

7 ANASTASIOU, L. G. C. Metodologia do Ensino Superior: da prática docente a uma possível teoria pedagógica. Curitiba.
IBPEX. 1998.
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Segundo Chauí8, a pesquisa como investigação de algo lança-nos na interrogação, exige reflexão, análise crítica a partir das teorias, enfrentamento, descoberta, invenção e criação, entre outros. É um trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que
ainda não foi pensado ou dito, uma visão compreensiva de totalidades, ação civilizatória
contra a barbárie social e política, em que a reflexão, a crítica e o exame de conhecimentos
instituídos possibilitam sua mudança e sua superação.
Buscar e possibilitar a autonomia na construção do conhecimento do estudante é uma
exigência do contexto social em que vivemos. Mais do que isto, é necessário desenvolver a
autonomia na produção do conhecimento, individual e coletivamente, uma vez que o conhecimento é uma obra social e coletiva que deve ser partilhado com todos, pois constitui
uma alternativa de alteração das condições sociais em que vivemos.
A universidade tem, tradicionalmente, procurado desenvolver a inteligência a partir de
uma visão individualista. Compreender a inteligência como uma construção social, ou seja,
resultado da ação coletiva, a maneira como a universidade realiza a formação dos jovens,
de certo modo, nega essa dimensão coletiva do conhecimento. Isto é extremamente perigoso, porque faz com que cada indivíduo passe a se perceber como sujeito autônomo
em relação à sociedade. A depender do modo como as coisas são conduzidas do ponto de
vista ideológico, cada ser humano passa a pensar que seu desenvolvimento intelectual e
cognitivo é fruto somente de suas capacidades. Não é dessa autonomia que estamos falando, mas de uma autonomia que possibilita a construção da cidadania e, por meio dela, uma
sociedade democrática que torne possível o melhor desenvolvimento pessoal e social.
Com este ponto de partida, é preciso dizer que a possibilidade de exercício da cidadania e a construção de uma sociedade democrática dependem de como a universidade trabalha com metodologias voltadas para a elaboração autônoma do conhecimento.
Os conteúdos da formação devem contribuir significativamente para a construção desse
processo de produção autônoma do conhecimento do estudante. Assim, ele estará sendo preparado para saber enfrentar os problemas do cotidiano e dar respostas variadas às
problemáticas do contexto social contemporâneo. Mais do que isto, a universidade precisa
trabalhar os conteúdos dos conhecimentos que o estudante deve adquirir, cada vez menos
por meio de uma metodologia da transmissão, e cada vez mais por uma metodologia da
sua produção, que se dá pela pesquisa9.
Nesse contexto e com a finalidade de provocar mudanças institucionais para superar a
separação entre pesquisa e ensino e os problemas epistemológicos, éticos e políticos dela
decorrentes, a Pró-Reitoria de Graduação propôs e implementou o Programa Ensinar com
Pesquisa como parte integrante de sua política de valorização do ensino de graduação na
Universidade de São Paulo.

8 CHAUÍ, M. Escritos sobre a universidade. São Paulo. Editora da UNESP, 2001.
9 Esse parágrafo e os dois anteriores são extratos do Relatório de pós-doutorado de Evandro Ghedin, Ensinar com
pesquisa: fundamentos epistemológicos e metodológicos, junto à Faculdade de Educação da USP. 2009.
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II. Características do
ProgramaEnsinar com Pesquisa
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Programa de bolsas para o desenvolvimento de pesquisas
na graduação
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Apresentado ao Conselho de Graduação (CoG) em junho de 2006, a proposta causou
estranheza, uma vez que a pesquisa na USP era tradicionalmente da alçada da Pró-Reitoria
de Pesquisa. Após intensas discussões sobre o escopo e as finalidades do Programa, percebeu-se que poderia gerar produção de conhecimentos significativos sobre novas formas
de ensinar e de aprender na graduação.
Várias temáticas foram então sugeridas, a partir de pesquisas sobre ensino em universidades de diferentes países, tais como: quem são os estudantes que ingressam na universidade e nos diferentes cursos; quais suas expectativas pessoais e profissionais; que relações
estabelecem com o conhecimento; como ocorrem os modos e processos de aquisição
de conhecimentos na sociedade atual, com o desenvolvimento das mídias eletrônicas; os
processos que ocorrem na sala de aula, nos laboratórios, oficinas; o domínio de estratégias
de intervenção didática; a análise dos problemas de aprendizagem e desenvolvimento do
estudante na graduação; o desenvolvimento de habilidades e estratégias de comunicação;
o desenvolvimento de habilidades de pesquisa do próprio ensino em aula; a aplicação de
processos avaliativos para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos; a
formação de valores culturais e de ética profissional; a elaboração de planos, programas
e novas lógicas de organização curricular; a análise crítica das demandas profissionais e
mudanças curriculares; a elaboração e o desenvolvimento de projetos de intervenção e de
inovação nos vários campos de conhecimento; as estratégias para integrar resultados de
pesquisas de campo em situações de ensino; como observar, registrar, sistematizar, analisar
e interpretar resultados da própria atividade docente; apresentá-las em eventos; discuti-las
em vários fóruns; pesquisar o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias; os efeitos
de processos de monitoria e de iniciação científica no desenvolvimento de alunos de graduação, entre outros.
Superado o impacto inicial, percebeu-se que o Programa poderia contribuir para a valorização do trabalho dos docentes na graduação, fortalecendo-os como pesquisadores
e valorizando as Comissões de Graduação (CGs) das 41 Unidades de ensino e pesquisa
da USP, na análise e seleção dos projetos de pesquisa apresentados. Também foi possível
consensuar critérios para a atribuição das bolsas aos estudantes combinando desempenho
acadêmico e necessidades socioeconômicas10.
10 O Programa Ensinar com Pesquisa articula-se com as diretrizes da gestão (2006 – 2009), dentre elas o Programa de
Inclusão Social da USP (INCLUSP), que investe na ampliação de ingressantes na USP egressos do Ensino Médio da rede
pública de ensino do estado de São Paulo.
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O Programa tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento do conhecimento
no campo do ensino de graduação e investir no desenvolvimento das competências docentes e discentes no campo do ensino e da pesquisa.
Propõe-se a apoiar projetos de pesquisa em temáticas voltadas para os desafios do
ensino e da aprendizagem nos cursos de graduação da USP. Os projetos devem apontar
seus nexos com as metas da Unidade para o desenvolvimento do ensino de graduação e
sua vinculação a duas linhas temáticas não excludentes, que podem ser complementares
ou combinadas:
 Ensinar com pesquisa: tem como foco o processo formativo de alunos de graduação. Apóia pesquisas de uma área de conhecimento voltadas para a formação na
graduação, de modo a desenvolver nos estudantes as habilidades de pesquisar e
de questionar o conhecimento, tornando-os aptos a incorporar o desenvolvimento científico e tecnológico à prática profissional e, eventualmente, tomarem-na
como objeto de pesquisas.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

FINALIDADE E OBJETIVOS DO PROGRAMA

 Pesquisar o ensinar: tem como foco o ensino de graduação. Apóia pesquisas
sobre o ensino de graduação praticado na Universidade, em suas múltiplas possibilidades e aspectos, envolvendo desde a sala de aula, o curso, as questões curriculares, as modalidades de ensinar e aprender, presenciais ou a distância, o estágio
curricular ou profissional, as tecnologias, os resultados do ensino, a inserção profissional dos egressos, a evasão, entre outros. Investiga o desenvolvimento profissional dos docentes inseridos nos cursos de graduação e a ampliação do campo de
conhecimentos da pedagogia universitária.

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
O Programa concede 800 bolsas a cada ano, no valor de R$ 300,00 mensais a alunos
orientados por docentes pesquisadores. As bolsas têm a duração de um ano, podendo ser
renovada por mais um, mediante a apresentação de relatório do período e comprovação
do bom desempenho acadêmico do aluno. São distribuídas por cotas às Unidades de Ensino e Pesquisa da USP, conforme o total de matrículas e o percentual de estudantes com
renda familiar até R$ 1.500,00 mensais.
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 Requisitos: como requisitos do orientador, o Programa prioriza docentes com inserção em cursos de graduação que não tenham recebido apoio financeiro para
bolsas de Iniciação Científica de agências de fomento externas à USP ou bolsas
financiadas nos últimos cinco anos. Para participar do Programa os estudantes
devem estar regularmente matriculados em curso de graduação da Unidade, preferencialmente no 2º semestre, para que possam receber a bolsa a partir do 3º
semestre. Devem apresentar bom desempenho acadêmico atestado pelo histórico
escolar (média ponderada em relação à média do curso, número de créditos por
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semestre e percentual de aproveitamento de acordo com a estrutura curricular).
Em consonância com a política de inclusão social da USP, devem ser priorizados
estudantes conforme a renda familiar especificada anteriormente.
 Compromissos do orientador e do bolsista: os docentes envolvidos no Programa
devem apresentar trabalhos relacionados ao projeto coberto pela bolsa em pelo
menos um evento de pesquisa nacional ou internacional, externo à USP, a cada
ano, e pelo menos uma publicação em periódico no período de dois anos. Devem
ainda submeter projetos ou solicitações de auxílio a agências de fomento externas
à USP. Os estudantes-bolsistas, por sua vez, devem apresentar seus trabalhos igualmente desenvolvidos sob a vigência da bolsa em pelo menos um evento científico
nacional ou internacional, inclusive na USP.
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 Renovação de orientação: os docentes podem orientar bolsistas do Programa por
um período de dois anos, prorrogável por outros dois, a depender de recursos financeiros disponíveis e do cumprimento dos compromissos mencionados.
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 Gerenciamento do Programa: à Pró-Reitoria de Graduação compete o planejamento, a execução administrativa e financeira e o acompanhamento e avaliação do
Programa. À Coordenadoria de Assistência Social (COSEAS) compete a classificação
socioeconômica dos alunos pré-selecionados pelas Unidades. O formulário de inscrição para a classificação socioeconômica e a relação dos documentos necessários
para essa classificação são divulgados no site da COSEAS (www.usp.br/coseas). Às
Unidades, por meio da Comissão de Graduação, cabe realizar a seleção das propostas (pré-seleção dos projetos e seleção dos bolsistas), assim como acompanhar o
desenvolvimento do projeto, por meio de relatórios parcial e final, e o desempenho
acadêmico do aluno, por meio do histórico escolar.
 Composição das comissões de seleção e acompanhamento: à Comissão de Graduação (CGs) das Unidades compete compor e coordenar a comissão julgadora das
propostas, que, a seu critério, poderão contar com membros da Comissão de Pesquisa e das Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs). No âmbito da Pró-Reitoria
de Graduação, o acompanhamento do Programa cabe a uma comissão coordenadora, composta por membros do CoG, um membro do Conselho de Pesquisa e um
membro da COSEAS.
 Processo de classificação: A Comissão Julgadora da Unidade avalia e classifica as
propostas com base no mérito acadêmico do projeto, perfil do orientador e perfil
do bolsista. Se não forem preenchidas todas as bolsas destinadas a uma Unidade, a
Comissão de Coordenação do Programa, da Pró-Reitoria de Graduação, pode propor o remanejamento das bolsas.
 Implementação das bolsas: no primeiro e segundo anos de implementação das
bolsas, foram lançados dois editais, um no primeiro e outro no segundo semestre.
A partir do terceiro ano, optou-se por um único edital, lançado no segundo semestre, para que as bolsas possam ser implementadas no início do ano subseqüente.
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 Desligamento: pode ocorrer antes do prazo de um ano nos casos de desempenho
acadêmico insuficiente (reprovação ou número de créditos inferior a 12 no semestre letivo), trancamento, abandono ou conclusão do curso.
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III. Impactos Iniciais do Programa
Quadro geral dos projetos 2007 – 2009: distribuição por áreas
e unidades da USP
O primeiro Edital do Programa foi lançado em 02 de outubro de 2006, com início das
bolsas em 2007. Nesse ano foram disponibilizadas 800 bolsas e concedidas 748 bolsas. O
total de projetos inscritos foi de 820 e foram aprovados 768. Em 2008 foram disponibilizadas 800 bolsas e concedidas 738. O total de projetos inscritos foi de 832 e foram aprovados
770. Em 2009, foram disponibilizadas 800 bolsas e concedidas 658, com o total de 537
projetos inscritos e 532 aprovados. Esses dados mostram que a novidade do Programa vai
se inserindo gradativamente na comunidade uspiana.
Distribuição dos projetos recebidos nas áreas de Ciências Exatas,
Humanas e Biológicas em 2007, 2008 e 2009
Quadro I - 2007
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ÁREAS
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1 . chamada

2a. chamada

totais

porcentagem

Ciências Exatas

230

83

313

40,75%

Ciências Humanas

102

117

219

28,51%

Ciências Biológicas

172

64

236

30,72%

TOTAL

504

264

768

99,98%

Totais

Porcentagem

a

Quadro II - 2008
ÁREAS

1ª Chamada

2ª Chamada

Ciências Exatas

141

102

243

31,55%

Ciências Humanas

223

136

359

46,62%

Ciências Biológicas
TOTAL

92

76

168

21,81%

456

314

770

99,98%

Quadro III - 2009
ÁREAS

1ª Chamada

Porcentagem

Ciências Exatas

141

26,50%

Ciências Humanas

269

50,56%

Ciências Biológicas

122

22,93%

TOTAL

532

99,99%
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2007
Unidade

Cotas

2008
Bolsistas
Benefi- Unidade
ciados

EACH

98

97

EACH

Cotas

2009
Bolsistas
Benefi- Unidade
ciados

Cotas

2010
Bolsistas
Benefi- Unidade
ciados

Cotas

129

143

EACH

116

119

EACH

95

ECA

45

20

ECA

41

26

ECA

32

32

ECA

30

EE

15

15

EE

10

8

EE

8

8

EE

10

EEFE

11

10

EEFE

8

16

EEFE

8

8

EEFE

6

EEL

21

12

EEL

20

20

EEFERP

5

EEL

17

EERP

20

20

EERP

23

26

EERP

20

20

EERP

19

EESC

41

39

EESC

26

24

EESC

21

19

EESC

24

EP

41

16

EP

23

8

EP

24

7

EP

24

ESALQ

49

46

ESALQ

22

22

ESALQ

26

19

ESALQ

28

FAU

9

9

FAU

6

5

FAU

8

8

FAU

8

FCF

17

7

FCF

8

1

FCF

9

2

FCF

10

FCFRP

13

11

FCFRP

5

4

FCFRP

6

4

FCFRP

5

FD

21

2

FD

10

1

FD

14

6

FD

16

FDRP

5

5

FDRP

4

FE

31

9

FE

16

9

FE

16

16

FE

18

FEA

46

6

FEA

30

0

FEA

27

13

FEA

23

FEARP

16

15

FEARP

15

14

FEARP

15

15

FEARP

13

FFCLRP

61

58

FFCLRP

45

54

FFCLRP

40

39

FFCLRP

48

FFLCH

251

101

FFLCH

180

159

FFLCH

160

123

FFLCH

163

FM

15

14

FM

14

10

FM

13

12

FM

17

FMRP

24

24

FMRP

15

20

FMRP

15

6

FMRP

13

FMVZ

5

3

FMVZ

3

1

FMVZ

4

0

FMVZ

4

FO

13

14

FO

5

4

FO

8

7

FO

8

FOB

8

8

FOB

9

6

FOB

8

3

FOB

6

FORP

6

6

FORP

5

5

FORP

7

7

FORP

4

FSP

9

9

FSP

4

3

FSP

6

6

FSP

5

FZEA

14

14

FZEA

10

10

FZEA

10

10

FZEA

20

IAG

8

8

IAG

5

8

IAG

6

3

IAG

7

IB

11

1

IB

8

2

IB

7

2

IB

8

ICB

1

2

ICB

2

2

ICB

2

ICMC

31

25

ICMC

23

23

ICMC

18

18

ICMC

23

IF

49

35

IF

35

34

IF

31

30

IF

31

IFSC

18

18

IFSC

12

15

IFSC

12

12

IFSC

10
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Bolsas do Programa Ensinar com Pesquisa
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IFSC/
IQSC/
ICMC
IGc

7

2

13

10

IFSC/
IQSC/
ICMC
IGc

14

15

13

7

IFSC/
IQSC/
ICMC
IGc

IME

45

45

IO

4

4

8

8

8

5

IFSC/
IQSC/
ICMC
IGc

IME

34

35

IO

3

1

IME

34

22

IME

33

IO

2

2

IO

2

7
8

IP

6

6

IP

3

3

IP

4

4

IP

4

IQ

17

12

IQ

13

12

IQ

9

3

IQ

14

IQSC

9

8

IQSC

8

5

IQSC

7

7

IQSC

5

IRI

3

1

IRI

2

0

IRI

2

4

IRI

3

INF. BIO.

1

0

INF. BIO.

2

1

INF. BIO.

4

2

1101

748

TOTAL

859

754

TOTAL

796

658

TOTAL

800

TOTAL
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Obs. Algumas Unidades utilizaram um maior número de bolsas do que a cota recebida, tendo em vista a
substituição de bolsistas na vigência do Programa.
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Análise preliminar da 1a. chamada
Estudo preliminar11 de 156 projetos, 30% dos que foram aprovados na 1a. chamada
de 2007, mostra que eles são provenientes dos seguintes campi: São Carlos, Pirassununga,
Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto e Capital (incluindo a EACH). Esses projetos se distribuem
nas duas linhas temáticas do Programa, conforme o quadro IV a seguir.
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IV. Projetos 2007

Distribuição dos projetos conforme as linhas temáticas no
Edital do Programa.
Quadro IV
LINHA TEMÁTICA
Ensinar com Pesquisa
Pesquisar o Ensinar

Totais

porcentagem

101

64,74%

31

19,87%

Ambas

18

11,54%

Sem indicação da linha temática

06

03,85%

156

100%

TOTAL

Percebe-se, por esses dados, maior incidência na linha Ensinar com Pesquisa, ou seja,
projetos que trazem a contribuição de pesquisas no programa dos cursos e no processo
de ensino, prática mais freqüente nos cursos de graduação. Já na linha Pesquisar o Ensinar,
que se refere a pesquisas sobre o ensino de graduação, o número de projetos é menor,
uma vez que na USP, universidade fortemente de pesquisa, o ensino em geral é considerado como atividade de menor prestígio acadêmico. Também é expressiva a classificação
pelos proponentes nas duas linhas, o que pode sinalizar a inserção recente do Programa na
comunidade acadêmica.
Em relação aos temas abordados foram identificados os seguintes:
 Aprofundamento em conhecimentos específicos da área.
 Aprofundamento em conhecimentos pedagógicos.
 Questões teórico-metodológicas (concepções de sociedade, ser humano, conhecimento, procedimentos, métodos).

170

11 Relatório ANÁLISES INICIAIS DOS PROJETOS DO PROGRAMA A PESQUISA NA GRADUAÇÃO: ENSINANDO COM PESQUISA
E PESQUISANDO O ENSINAR. Realizado por LENILDA REGO ALBUQUERQUE DE FARIAS (doutoranda) & NORA FAÚNDEZVALLEJOS (pós-doutoranda), assistentes de pesquisa da Pró-Reitoria de Graduação – USP, Outubro de 2007, e membros
do GEPEFE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre do Educador – Programa de Pós – Graduação de Educação, FE-USP.
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 Perfil dos egressos (habilidades, competências, campos de atuação, trajetórias acadêmicas, características dos perfis, postos de trabalho, salário).
 Curso (projeto curricular, relação conteúdo-forma, cultura, educação e trabalho).
 Relação teoria-prática (formação e mercado de trabalho, adequação, demanda,
estágio curricular ou profissional, formação contínua).
 Projeto político-pedagógico dos cursos.
 Sala de aula (questões de ensino/aprendizagem, objetivos do ensino, relação professor-aluno, conteúdos, métodos, estratégias, avaliação da aprendizagem, tecnologias de ensino, motivação, livro didático).
 Função social do conhecimento e da universidade.
 Relações entre o público e o privado na universidade.
 Financiamento e políticas de educação.
 Filantropia (relação da Universidade com entidades filantrópicas).
 Avaliação institucional.
 Tecnologias.
 Educação a Distancia, Educação Básica, Educação Rural.
 Relação Universidade – Comunidade (contexto nacional e internacional).
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 Concepção de pesquisa na universidade.
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 Concepção de ensino (como o aluno aprende, relação professor-aluno).
 Metodologia de Pesquisa (quantitativa, qualitativa, técnicas, procedimentos, teórica, bibliográfica, estudos de caso).
Esse conjunto de temas pode ser agrupado em pelo menos cinco categorias:
Conhecimento: específico nas áreas com maior número de projetos (68,59%), pedagógico (9,62%) ou ambos (19,87%).
Curso: presente na maioria dos projetos sobre o perfil dos egressos (80,13%), aí incluídas preocupações com desenvolvimento de habilidades e competências, campos de
atuação, trajetória acadêmica, postos e mercado de trabalho, salário, adequação de cursos
a demandas profissionais. Também há projetos que se voltam ao estudo da relação entre
teoria e prática, no que se refere ao projeto curricular, à relação conteúdo-forma, cultura,
estágio curricular ou profissional e formação contínua (79,49%).
Sala de aula: presente em 37,00% dos projetos, esta categoria reúne estudos voltados
aos métodos e às tecnologias de ensino, questões de ensino/aprendizagem, objetivos do
ensino, relação professor-aluno, conteúdos, métodos, estratégias, avaliação da aprendizagem, tecnologias de ensino, motivação, livro didático.
Metodologias de pesquisa: compreendida, em geral, como procedimentos metodológicos.
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Características comuns aos projetos das três áreas do conhecimento:
1. Preocupação predominante no ensinar com pesquisa é o aprofundamento do conhecimento na área, sem pensar em qual o sentido de o estudante se integrar e ser
ativo no processo da investigação.
2. O objetivo do ensino é secundarizado.
3. Em geral, as habilidades pensadas para o aluno referem-se apenas àquelas da pesquisa.
4. Aplicação prática do conhecimento. A relação teoria e prática.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Concepção de ensino: ao tentar fazer a vinculação com a linha temática Ensinar com
Pesquisa, o ensino é esquecido e destacam-se os avanços na pesquisa.

5. A importância das práticas de laboratórios.
6. No pesquisar o ensinar, é predominante a preocupação com as ferramentas didáticas e tecnológicas como meio de tornar o ensino mais eficiente e atraente.
7. O questionamento do conhecimento.
8. Abordagem interdisciplinar do conhecimento.
9. Desenvolvimento do pensamento crítico.
10. O trabalho docente é pouco tomado como objeto de investigação.
11. A avaliação é pensada apenas para o aluno.
12. Precária compreensão das linhas temáticas, em especial, o pesquisar o ensinar.
13. A metodologia no geral é vista como procedimentos e técnicas.
Esse estudo mostra que o Programa apresenta perspectivas de aprofundamento sobre
as questões centrais do ensino de grduação, mas ainda sofre certa dispersão temática.
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Introdução
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O propósito desse texto é analisar a organização e implementação de um programa
de formação de professores da Universidade de São Paulo1 - Brasil, de modo a responder
às necessidades vividas por seus docentes e às demandas presentes na Universidade. Para
tanto nos centraremos na discussão das diretrizes institucionais e das ações formativas em
desenvolvimento. Por entendermos sua formulação como resposta enraizada nos contextos sociais, econômicos e culturais que envolvem e afetam a trajetória da universidade contemporânea, discutiremos também os aspectos relativos às transformações vividas pela
universidade; as características e novas demandas postas pelos estudantes com perfil cada
vez mais diverso; a formação e construção da identidade do professorado universitário.
Trataremos, em síntese, dos aspectos que ajudam a explicar as razões da crescente importância da formação dos docentes universitários, na perspectiva de se produzir mudanças
em suas práticas, e as repercussões dessa tendência na implementação de políticas institucionais focadas na valorização e qualificação do trabalho docente.
De modo objetivo podemos dizer que nos interessa: a) discutir como se forma
o professor universitário para atuar não só nas atividades de investigação e produção do
conhecimento, mas também nas atividades de ensino; b) debater as compreensões conceituais, metodológicas e organizacionais da formação dos docentes universitários; c) analisar
os elementos que tornam possível a constituição de políticas institucionais capazes de superar os limites de ações isoladas como cursos, seminários, disciplinas de pós-graduação,
palestras, estágios etc, de modo a se incrementar processos contínuos de formação.

1

Refere-se ao Programa Pedagogia Universitária, da Pró-Reitoria de Graduação da USP, gestão 2006 – 2009.
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Desafios postos à Pró-Reitoria de Graduação na USP
A Pró-Reitoria de Graduação, no período de 2006 a 20092, definiu como prioritárias as
seguintes diretrizes: a valorização da graduação no que se refere à qualidade formativa dos
discentes e às condições da docência; a inclusão social com vistas a ampliar o número de
estudantes egressos do ensino médio público e a diversidade cultural nos cursos da universidade; e a valorização da formação de professores para a Educação Básica (licenciaturas)
consolidando a implementação de seu então novo Programa de Formação dos Professores
da USP aprovado em 2004.
Essas diretrizes foram definidas considerando-se as características da graduação na USP,
que oferece 236 cursos nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, abrigados em suas 41
unidades de ensino e pesquisa e distribuídos em sete campi, com cursos recentemente
criados e outros que datam do final do século XIX. O total de estudantes de graduação é de
aproximadamente 60 mil, sendo 10.500 vagas disponibilizadas anualmente para o ingresso
no vestibular, que conta com cerca de 130 mil candidatos. Esse atendimento é feito por
cerca de 5 mil docentes envolvidos com a graduação.
Outro aspecto que também foi levado em conta nessa definição de política institucional foram os resultados da Avaliação Institucional USP 2003/2005, que apresentou um amplo
diagnóstico das demandas e dos projetos das Unidades para a melhoria da graduação, com
destaque para os temas da pedagogia universitária (currículo, docência, projeto pedagógico), evasão e internacionalização.
As premissas que embasaram essas diretrizes são resumidas como segue:

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

I. Universidade e Ensino de
Graduação

 O caráter público desta Universidade e sua expressão de ponta nos cenários nacional e internacional.
 A necessidade de valorizar e aprimorar os cursos das áreas de humanas, exatas e
biológicas, por meio de uma política de equalização entre elas, concretizada na
distribuição das verbas – capaz de corrigir as distorções – e no atendimento às
demandas específicas.
 A finalidade dos cursos de graduação da USP é a formação de profissionais competentes para interferir científica, técnica, cultural e socialmente na construção de
uma sociedade que se deseja justa e democrática.
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 O entendimento de que a graduação na universidade nutre-se da pesquisa e da
extensão, o que caracteriza a atividade de ensinar como síntese, a um só tempo,
do conhecimento produzido, permanentemente avaliado frente aos desafios da
atualidade, com vistas à produção de novos conhecimentos.
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 A importância do trabalho dos docentes no percurso formativo dos estudantes de
graduação.
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Tais premissas decorrem de nossa compreensão sobre as finalidades do ensino de
graduação e da importância do exercício da docência nesse nível de formação em contexto de universidades de ensino e pesquisa.
Entendemos que a universidade é uma instituição educativa, cuja finalidade é o permanente exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão. Ou seja,
na produção do conhecimento a partir da problematização dos conhecimentos historicamente produzidos e de seus resultados na construção da sociedade humana e das novas
demandas e desafios que esta coloca. Estes, por sua vez, são produzidos e identificados
inclusive nas análises que se realizam no próprio processo de ensinar, na experimentação e
na análise dos projetos de extensão, por meio das relações que são estabelecidas entre os
sujeitos e os objetos de conhecimento.
Com afirma Edgar Morin3, a universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza uma herança cultural de saberes, idéias e valores que acaba por ter um efeito regenerador, porque a
universidade se incumbe de reexaminá-la, atualizá-la e transmiti-la [ao mesmo tempo em
que] gera saberes, idéias e valores que, posteriormente, farão parte dessa mesma herança. Por
isso, a universidade é conservadora, regeneradora e geradora. Tem, pois uma função transsecular que vai do passado ao futuro por intermédio do presente, da crítica ao presente,
com vistas a humanizar a sociedade. Entendemos, portanto, que o sentido da educação
é o de possibilitar que todos os seres humanos tenham as condições de serem partícipes
e desfrutadores dos avanços da civilização historicamente construída, e responsáveis pela
criação de propostas criadoras visando à superação dos danos causados por essa mesma
civilização.
Destacando a educação como práxis fecundada pela significação simbólica, resultante
da atuação subjetiva, Severino4 afirma que, ao consolidar a condição humana, a educação
contribui para a integração dos sujeitos no universo do trabalho, da sociabilidade e dos
símbolos, sendo pois atravessada por uma intencionalidade teórica que simultaneamente
é prática, técnica, política e ética. Técnica, quando o conhecimento é saber competente
para um fazer eficiente, contextualizado e científico. Essa qualificação técnica do aprendiz concretiza-se na formação profissional universitária, indo além do mero treinamento,
superando a simples eficácia e a submissão à lógica opressiva do mercado de trabalho.
Política, pois tem a ver com as relações de poder que permeiam a sociedade, advindo daí a
importância de processos educacionais que possibilitem a construção com os estudantes
de uma cidadania que supere o treinamento para a submissão, a subserviência e para as
3 MORIN, Edgar (2000) Complexidade e transdisciplinaridade – a reforma da universidade e do ensino fundamental. Natal.
EDUFRN.
4 SEVERINO, António Joaquim. (2001). Educação, sujeito e história. São Paulo. Olho d´Água.
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diferentes formas de dominação operantes na sociedade. Ética, pois a clareza na opção
por conceitos e valores é referência básica para a intencionalidade do agir humano, uma
vez que a ética, enquanto área de investigação da filosofia, explica nossa sensibilidade moral e
mostra seus fundamentos. Assim, conforme o autor, também no campo epistêmico, estético
e ético ocorrem processos de alienação, uma vez que há a possibilidade de manipulação
das sensibilidades subjetivas.
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II. É Preciso Valorizar o Ensino de
Graduação na Universidade
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Na sociedade contemporânea, o ensino de graduação encontra-se fortemente submetido à lógica do mercado e do consumo, configurando o que alguns autores denominam
um processo fastfoodização da universidade (Boxus, Debry,Leclercq, 1998)5, cujas características podem ser assim resumidas: uma imensa usina de produção onde os estudantes
são considerados apenas como elos do sistema; a aprendizagem é rápida e ligeira, sem
muito esforço, para obter créditos e diplomas; o processo de formação não é mais do que
um supermercado no qual as disciplinas estão dispostas em gôndolas, à escolha do estudante, e disponibilizadas conforme a decisão individual dos docentes ou departamentos; a
carreira acadêmica dos professores (publicar muito e o mais rápido possível) tem primazia
em relação à formação dos estudantes; a cultura acadêmica e a cultura dos jovens fica
separada por um fosso intransponível.
Há que se criar uma nova cultura acadêmica nos cursos de graduação na universidade,
que considere o direito do acesso à uma formação que garanta aos estudantes o desenvolvimento de uma postura frente ao saber; que supere a especialização estreita, problematize as informações e garanta a sua formação como cidadão e profissional cientista
compromissado com a aplicação do conhecimento em prol da melhoria da qualidade de
vida de toda a sociedade; que possibilite o desenvolvimento do pensamento autônomo,
substituindo a simples transmissão do conhecimento pelo engajamento dos estudantes;
que permita ao estudante interrogar o conhecimento elaborado, pensar e pensar
criticamente; que enseje a resolução de problemas sociais, estimule a discussão, desenvolva metodologias de busca e de construção de conhecimentos; que confronte
os conhecimentos elaborados e as pesquisas com a realidade; mobilize visões inter
e transdisciplinares sobre os fenômenos. Uma nova cultura acadêmica que valorize o
trabalho dos docentes na graduação.
O ensino na universidade, por sua vez, constitui um processo de busca e construção
científica e de crítica ao conhecimento produzido, ou seja, de seu papel na construção da
sociedade. Nesse sentido, marcam-no algumas características (cf. Pimenta & Anastasiou6):
a. propiciar o domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas científicos que assegurem o domínio científico e profissional do campo específico e que
devem ser ensinados criticamente (isto é, em seus nexos com a produção social e
histórica da sociedade).
5 BOXUS, Elise, DEBRY, Marianne, & LECLERCQ, Dieudonné (1998) De nouveuax défis pour la pédagogie universitaire. In:
LECLERCQ, D. (1998). Pour une pédagogie universitaire de qualité. Sprimont. Belgique. Mardaga.
6 PIMENTA, Selma G. & ANASTASIOU, Lea das Graças. (2002). Docência no Ensino Superior. São Paulo. Cortez Editora.
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c) conduzir à autonomia progressiva do estudante na busca de conhecimentos;
d) considerar o processo de ensinar/aprender como atividade integrada à investigação;
e) desenvolver habilidades de pesquisa que se integrem aos cursos, superando uma
iniciação científica que é, por vezes, isolada do percurso formativo na graduação;
f ) desenvolver a capacidade de reflexão;
g) substituir o ensino limitado à transmissão de conteúdos, por um ensino que se
constitui em processo de investigação, análise, compreensão e interpretação dos
conhecimentos e de seus fundamentos e métodos em seus aspectos epistemológicos, históricos, sociais, culturais, éticos e políticos;
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b) considerar a interdisciplinaridade como possibilidade de superação de visão e de
formação fragmentada;

h) integrar, vertical e horizontalmente, a atividade de investigação à atividade de ensinar do professor;
i) valorizar a avaliação diagnóstica e formativa na atividade pedagógica mais do que
a avaliação como controle;
j) conhecer o universo cultural e de conhecimentos dos alunos e, a partir deles, desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e participativos.
Essas características do ensinar na universidade exigem uma ação docente diferenciada
da tradicionalmente praticada. Na docência, como profissional que realiza um serviço à
sociedade, o professor universitário precisa atuar de forma reflexiva, crítica e competente
no âmbito de sua disciplina, explicitando seu sentido, seu significado e sua contribuição
no percurso formativo dos estudantes e no projeto político-pedagógico dos cursos, coletivamente consensuado e vivido no cotidiano do ensino e da pesquisa. Projeto esse que é
estabelecido a partir do diálogo com o projeto político-pedagógico institucional e, a partir
da identidade de cada curso, considerando as demandas da sociedade contemporânea
e do contexto do campo de ação próprio das áreas de saber envolvidas. Nesse sentido,
concordamos com o entendimento do ForGrad, 20037, que assim se manifesta: ...entendendo que o saber e o exercício profissional ocorrem em situações sócio-humanas concretas e,
particularmente no caso brasileiro, requerem mudanças profundas, todo Projeto [Político] Pedagógico deve pautar-se em uma visão de mundo cultivada com racionalidade ética. Essa visão
de mundo constitui-se em horizonte daquilo que se “pro-jeta” e ponto de referência de todas as
ações e decisões do curso.
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7 ForGRAD – Fórum Nacional de Pró – Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras. (2003) Documento construído para o I Palno Nacional de Graduação – Proposta de Política para a Graduação. (impresso).
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A diretriz de valorizar a graduação na USP levou, necessariamente, a colocar em relevo
a valorização do exercício docente8 e, por suposto, compreender como se formam os docentes universitários para esse exercício, considerando os problemas e dificuldades com
os quais se deparam, e a oferecer suporte institucional ao seu desenvolvimento, tema esse
objeto de preocupação em diferentes países.

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 181

8 No início da gestão, em 2006, a Pró-Reitoria de Graduação indicou à Comissão Especial de Regime de Trabalho – CERT,
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes efetivos da universidade, a necessidade de
serem fortalecidos e ampliados os critérios referentes às atividades dos docentes no ensino de graduação (ANEXO 11), o
que teve grande contribuição na reestruturação dos atuais indicadores da CERT para avaliação docente.
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Contextualização e marco teórico conceitual
Como enfrentar os novos desafios decorrentes das mudanças sociais no trabalho de
formação dos estudantes universitários, considerando que em sua atuação os professores
devem articular e fazer convergir de modo equilibrado sua competência científica, investigativa e pedagógica? Tendo essa questão como mobilizadora de nossas reflexões, discutiremos os contextos e as compreensões conceituais, metodológicas e organizacionais da
formação dos professores universitários9. Essas questões constituem os pressupostos das
ações para a formação pedagógica dos docentes da Universidade de São Paulo, que se
constitui hoje em importante elemento de sua política institucional.
Comecemos por contextualizar e conceituar o campo da formação do docente universitário. Na literatura a respeito desse tema (Cunha, 1998; Leite, 1999; Veiga & Castanho,
2000; Pimenta & Anastasiou, 2002; Zabalza, 2004; Araújo, 2005, dentre outros) encontramos
uma caracterização de que ser professor nesse nível de ensino significa que se sabe muito
da área de conhecimento ou do conteúdo a ser ensinado, mas não que necessariamente
se sabe ensinar. Desse professor nunca foi exigido que aprenda a ensinar, ou seja, não se
assumiu, no plano das políticas educacionais, ser necessário ensinar-lhes as especificidades
dessa dimensão de sua atuação no seio da instituição universitária. Reside aí um paradoxo
em relação ao professor da escola básica, de quem é exigida a comprovação de inúmeras
horas dedicadas a aprendizados didáticos, avaliativos e organizacionais do ensino. Mais
paradoxal ainda é o fato de que ao docente do ensino superior, que forma professores para
a escola básica, bem como dos profissionais das demais áreas, não é exigida a formação ou
preparação para ensinar.
A preparação de docentes para a vida acadêmica, como especialista em uma área específica do conhecimento, ocorre normalmente em programas de pós-graduação stricto
sensu, onde o futuro docente desenvolve os conhecimentos teóricos e instrumentais da
atividade de pesquisa e consolida as apropriações referentes ao seu campo científico de
atuação. Desenvolve-se nesses programas a preparação profissional voltada para as atividades de pesquisa e de produção do conhecimento, que se complementam com a etapa
da divulgação dos resultados em eventos e em publicações e conferem visibilidade e status
ao pesquisador. Outras atividades, também de grande importância acadêmica, como a
orientação de outros pesquisadores ou aquelas voltadas para a aferição da qualidade das
pesquisas realizadas pelos pares, como bancas ou pareceres, são entendidas como decor
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III. Formação Docente

9 ALMEIDA, M. I. e PIMENTA, S. G. Pedagogia Universitária: Valorizando o Ensino e a Docência na Universidade de São Paulo.
In: PIMENTA & ALMEIDA (orgs.) Pedagogia Universitária. São Paulo: EDUSP, 2009, p.13-37.
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rentes das competências do pesquisador. Esse é, em linhas gerais, o quadro já identificado
por vários autores a respeito dos processos formativos do docente universitário.
Dessas circunstâncias de formação descritas decorre séria evidência, sintetizada por
Cunha (2006: pg. 258): a formação do professor universitário tem sido entendida, por
força da tradição e ratificada pela legislação, como atinente quase que exclusivamente
aos saberes do conteúdo de ensino, colocando o ensino como decorrência das demais
atividades, e a elas subsumido. O que se constata então é que o professor universitário não tem uma formação voltada para os processos de ensino e aprendizagem, pelos
quais é responsável quando inicia sua vida acadêmica. Os elementos constitutivos de sua
atuação docente, como planejamento, organização da aula, metodologias e estratégias
didáticas, avaliação, peculiaridades da interação professor-aluno lhes são desconhecidos
cientificamente.
Constatamos então que dentre os professores universitários brasileiros predomina um
despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de
aprendizagem, pelo qual passam a serem responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula. O panorama internacional não é diferente, como aponta a literatura.
Essa constatação tem propiciado um crescimento da preocupação com a formação e o
desenvolvimento profissional de professores universitários e com as inovações no campo
da atuação didática.
Essas questões começam a se fazer presentes, cada dia mais, no interior das instituições
de ensino superior e nas políticas para esse nível de ensino e tendem a ganhar relevo, uma
vez que se reconhece que a qualificação profissional tem peso determinante na atuação
dos professores e, conseqüentemente, na qualidade do ensino ministrado e na formação
dos estudantes.
O conjunto de ações que caracteriza a docência universitária pressupõe elementos de
várias naturezas, o que coloca aos sujeitos por ela responsáveis um rol de demandas, contribuindo para configurá-la como um campo complexo de ação. Estudos e pesquisas de
vários autores permitem que se considere as seguintes dimensões no trabalho docente:
a dimensão profissional, onde se aninham os elementos definidores da atuação, como a
incessante construção da identidade profissional, as bases da formação (inicial ou contínua), as exigências profissionais a serem cumpridas; a dimensão pessoal, onde há que se
desenvolver as relações de envolvimento e os compromissos com a docência, bem como a
compreensão das circunstâncias de realização do trabalho e dos fenômenos que afetam os
envolvidos com a profissão e os mecanismos para se lidar com eles ao longo da carreira; a
dimensão organizacional, onde são estabelecidos as condições de viabilização do trabalho
e os padrões a serem atingidos na atuação profissional.
Caminhar nessa direção pressupõe uma concepção ecológica da formação docente,
que sustenta a necessidade de se formar um professor que seja capaz de desenvolver uma
cultura profissional que lhe assegure o papel e a possibilidade de ser, individual e coletivamente, um agente de mudança que dê conta de enfrentar situações problemáticas
contextualizadas, em meio às quais ele saiba não só o que fazer e como fazer, mas também
porque e para quê fazê-lo.
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Um outro olhar sobre esses mesmos pressupostos reconhece que a formação do professor deve estar aninhada numa perspectiva de desenvolvimento profissional, que tem
então na formação inicial o princípio de um processo contínuo no qual a profissão se desenvolve por meio de descobertas individuais e coletivas, que se sedimentam e se (re)
constróem apoiadas em uma rigorosa reflexão sobre a prática, mediada pela teoria, o que
permite a reconstrução da experiência na perspectiva do aprimoramento da atuação futura. Portanto, a interação com o contexto no qual atua, constitui-se em elemento essencial
ao processo de formação ao longo da carreira docente.
Como a qualidade da formação propiciada aos estudantes é elemento que confere
reconhecimento institucional, entendemos que para viabilizá-la enquanto fruto da ação
coletiva de seus docentes, a formação se constitui em elemento de valorização do trabalho
docente e pressupõe que os professores sejam capazes de considerar, numa perspectiva
crítica, os contextos histórico, social, cultural e organizacional onde realizam suas práticas.
Concordando com vários autores, defendemos que o ensino é uma atividade que requer conhecimentos específicos, consolidados por meio de formação voltada especialmente para esse fim, bem como atualização constante das abordagens dos conteúdos e
das novas maneiras didáticas de ensiná-los. Assim, a mediação da prática coloca-se como
indispensável, porém, em estreita articulação com a teoria e ancorada na reflexão, enquanto processo que busca atribuir sentido àquilo que se pratica.
As novas demandas postas à formação de futuros profissionais trazem como decorrência a necessidade de se processar uma profunda renovação no contexto da sala de aula
e nas metodologias de ensino nos bacharelados, o que coloca implicações novas para os
docentes em seu trabalho formativo. Considerando que os enfoques didáticos clássicos,
centrados na aula e na atuação do professor, têm que ceder espaço a modos de ensino
centrados em atividades a serem exercidas pelos estudantes de maneira autônoma, configurar novos modos de planejar e executar o processo de ensino-aprendizagem constituise na demanda central da formação nesse novo contexto. Trata-se, portanto, de propiciar
condições formativas para que se desenvolva uma mudança de paradigma orientador desse processo, o que requer reorientação nos objetivos, na metodologia docente, nas estratégias de ensino-aprendizagem, nos sistemas de avaliação, na organização dos recursos e espaços de trabalho. Para tanto, há que se redesenhar novos currículos e planos de estudos,
o que requer novas capacidades dos docentes, de modo a favorecer o desenvolvimento
de outras dimensões na formação dos estudantes. Trata-se, portanto da necessidade de
constituição de um novo paradigma de docência universitária.
Feixas10 (2004:33) considera que aspectos institucionais capazes de promover a colaboração entre pares, o apoio departamental e atividades de formação são essenciais para que
os professores possam mudar suas concepções de modo a superar a idéia de que ensinar
não se baseia fundamentalmente na transmissão do conhecimento, mas que supõe conseguir que o estudante desenvolva e transforme suas próprias idéias a respeito da disciplina
em pauta e da relação com o conhecimento, o campo profissional e a sociedade. Em pes10 FEIXAS, M. La influencia de factores personales, institucionales y contextuales en la trajetoria y el desarollo docnete de los
profesores universitários. In: Educar. Barcelona, UAB, 2004, p.31-59.
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quisa realizada em universidades espanholas, Almeida (2008: 20)11 afirma que a formação
dos docentes está presente hoje em todas elas, e que eles aderem às atividades de formação de
modo voluntário, o que as torna presentes na vida daqueles que buscam aperfeiçoar sua ação
docente. Encontramos aí aproximações com o quadro brasileiro, já que o desafio das instituições
universitárias é chegar à massa de professores que não sente necessidade de se aperfeiçoar profissionalmente para a ação de ensinar.
A formação dos docentes do ensino superior é um campo das políticas institucionais
que requer atenção especial. Nogueira (apud Feixas, 2004:41) pontua sua enorme importância:
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“Tanto a formação pedagógica inicial como o desenvolvimento profissional do professorado universitário requer uma política global da universidade que dignifique e valorize as funções
docentes como fundamentais para se alcançar a “excelência”. Só quando se gera um clima no
qual a alta qualificação na docência seja um indicador mais valorizado que os resultados de
uma pesquisa ou o custo, às vezes desproporcional, de aparatos de infra-estrutura, será possível
estimular a auto-reflexão sobre o fazer docente e a implicação dos professores da educação
superior em programas de formação pedagógica.”
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Essas considerações de Nogueira nos levam a destacar o papel das políticas institucionais que organizam a formação profissional, instituem modos de avaliação dos professores
e de organização da carreira docente, já que dependendo do modelo político adotado, os
resultados serão seguramente distintos. De qualquer modo, uma política de desenvolvimento profissional docente precisa levar em conta as necessidades pessoais e coletivas dos
professores e estar focada nos coletivos específicos como os constituídos por professores
jovens ou que estejam em etapas mais adiantadas da carreira como coordenadores, chefes
ou dirigentes. Fundamental também é a existência de diretrizes políticas que articulem
a promoção na carreira com os esforços empreendidos para a melhora da docência e o
desenvolvimento da inovação no ensino. Ou seja, a política de avaliação do professorado
precisa estar em estreita articulação com a política de formação docente e, ambas, estarem
voltadas para a valorização e a estabilidade profissional.
Para finalizar essas considerações a respeito da formação do docente universitário, valemo-nos das recomendações de Fernández12 (1999) ao propor alguns indicadores para a
organização de uma política de formação docente institucional, que sintetizamos a seguir:
 compromisso das instituições universitárias para criar as condições que tornem
possível esse processo;
 determinação em caminhar rumo a uma cultura de colaboração;
 concepção de formação ligada à prática docente e que compreenda a inovação e a
formação como elementos complementares da organização da política formativa;
11 ALMEIDA, M. I., PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA – demandas e possibilidades na formação contínua do docente universitário.
Relatório de Pesquisa de Pós-doutoramento realizando em 2007 junto à Universidade Autônoma de Barcelona, com apoio
FAPESP.
12 FERNANDEZ, A. La formación dedactica del profesorado universitário: qué temos aprendido en los ultimos 10 años? In: La
calidad de la docencia universitaria. Actas del II
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 gerar os elementos condicionantes capazes de integrar em uma mesma política as
atuações sobre avaliação, desenvolvimento profissional e inovação.
Portanto, argumentamos em favor de uma real valorização do empenho na formulação
de políticas institucionais de formação, estáveis e permanentes, voltadas para o aprimoramento da atividade de ensinar, pois isso se constitui em elemento essencial para assegurar
a qualidade do trabalho da universidade contemporânea.
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apostar em ações que tenham relação com a qualidade da docência, potencializando e gerando interesses pela melhora do ensino;
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IV. Política de Valorização e de
Formação dos Docentes na
Universidade de São Paulo
1.

FORMULAÇÃO, OBJETIVOS E TRAJETÓRIA NO PERÍODO
DA GESTÃO 2006  2009

Como e em quais circunstâncias os processos de formação relativos ao “ser professor”
e ao “saber ser professor” no interior da Universidade podem ser desenvolvidos e potencializados? Na busca de responder a essa questão, nos reportamos a seguir à constituição
da política de valorização e de formação dos docentes na Universidade de São Paulo, no
período 2006 a 2009.
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1.1. Valorização docente na USP
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As diretrizes de gestão do ensino de graduação13 voltadas para a valorização e formação docente, decorrentes do eixo programático “Valorização da graduação no que se refere à
qualidade formativa dos discentes e às condições da docência,” para o período 2006/2009, foram as seguintes: 1) Apoiar propostas e programas para experimentação de novas formas
de organização curricular e de novos modos de ensino na universidade; de organização departamental e não-departamental; de novos modelos pedagógicos para o ensino noturno,
para ensino presencial e não-presencial, com apoio às relações midiáticas professor/aluno/
turmas. 2) Apoiar o desenvolvimento profissional e acadêmico de docentes. 3) Apoiar a
implementação dos GAPs (Grupos de Apoio Pedagógico). Essas diretrizes expressam o
compromisso da Universidade com a busca de estratégias capazes de promover mudanças e melhoras na qualidade da docência e do ensino, que são parte dos compromissos da
instituição.
Os esforços orientadores da formulação de linhas de ação com esses objetivos buscam
oferecer condições para que se supere a fragmentação das múltiplas atividades presentes
na vida profissional dos docentes, intensificada nos últimos anos de modo exacerbado,
com predomínio daquelas voltadas para a pesquisa em detrimento das centradas no ensino, o que estimula a desvalorização do empenho e do tempo a ele dedicado pelos docen13 O programa da Pró-Reitora de Graduação, Professora Selma Garrido Pimenta, para o ensino de graduação na Universidade de São Paulo no período 2006/2009 foi centrado em 4 eixos: 1) Valorização da graduação no que se refere à
qualidade formativa dos discentes e às condições da docência; 2) Inclusão Social; 3) Política de ampliação de vagas; 4)
Educação a distância. Em razão do objeto aqui em análise, nossas atenções centrar-se-ão no 1º eixo.
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tes. Igualmente orientadora das propostas em desenvolvimento é a busca de constituição,
por parte dos docentes em formação, de uma base político-pedagógica capaz de permitir
re-direcionamentos no trato com os conhecimentos científicos, nos modos organizativos
do currículo e das abordagens de ensino, nas relações interativas com os estudantes e nas
formulações das ações institucionais. Para tanto, o ponto de partida foi centrado no estudo
crítico dos problemas acadêmicos e na busca dos referencias teóricos e metodológicos que
permitam a elaboração de respostas centradas no desenvolvimento dos professores, pois o
que se busca é a constituição de um corpo docente capaz de criar respostas pedagógicas
e institucionais coerentes com os princípios emancipadores, bem como de gerir o próprio
processo de desenvolvimento profissional. Em síntese, alcançar uma situação onde o corpo
docente se implique de modo responsável, competente, comprometido e coletivo com a
superação do quadro já bastante conhecido de problemas e faça avançar a qualidade da
educação superior.
Múltiplas ações institucionais foram desenvolvidas com vistas a avançar na valorização do ensino de graduação e das condições da docência. Uma primeira a ser destacada
refere-se à formulação de indicadores para a avaliação do trabalho docente encaminhados à Comissão Especial de Regime de Trabalho – CERT, órgão responsável pela avaliação
institucional da atuação docente na Universidade de São Paulo nos âmbitos do ensino,
da pesquisa e da extensão. Diante da evidência de que critérios externos de avaliação,
hoje com abrangência mundial e impetrados entre nós pelas agências de fomento, foram
sendo incorporados pela USP de modo gradativo, as atividades de ensino foram perdendo
importância frente as ligadas à pesquisa, o que acaba impondo uma dificuldade de avaliação daquelas ligadas ao ensino, traduzindo-se na desvalorização da própria docência.
Gibbs (2004:16/7) diagnostica muito bem esse movimento e suas conseqüências: Cada
hora adicional de esforço que um professor dedica à docência provavelmente reduz uma hora
de esforço que dedicaria à pesquisa e isso prejudica suas expectativas de carreira e sua remuneração a longo prazo. Existe uma quase perfeita correlação negativa entre as horas de docência
e o salário. Os sistemas de reconhecimento e recompensa habitualmente desanimam os professores de levarem a sério a docência. Com a identificação desse procedimento e de suas
decorrências negativas, abriu-se um processo de discussão nas unidades da Universidade
que resultou na proposição de 19 novos itens que foram encaminhados à CERT (Anexo
11.3) e incorporados, em grande parte, aos critérios que então pautavam a avaliação do
trabalho docente. Com isso foi possível re-qualificar os critérios de avaliação das atividades
de ensino no âmbito da vida acadêmica, dando-se maior destaque às ações destinadas à
docência no contexto da carreira docente na USP.
Uma segunda linha de ação bastante significativa para a valorização do ensino de graduação foi a criação do Programa Ensinar com Pesquisa, que disponibilizou 800 bolsas de
estudos a cada ano a alunos de graduação interessados em desenvolver pesquisas relativas
aos processos de ensino do seu curso, com orientação direta de um docente responsável.
Constituído com recursos financeiros da própria universidade, o programa tem como intenção primeira fomentar a aproximação entre as práticas de ensinar e a pesquisa no e
sobre o ensino. Apoia-se então em uma concepção que ensino e de aprendizagem na gra-

10/2/2010 10:37:16

duação que toma a pesquisa e a extensão como parte de seus elementos constitutivos. Por
ser um programa novo, as análises dos seus resultados são ainda parciais, mas já permitiu
sinalizar alguns impactos positivos para estudantes e docentes na direção da identificação
de problemas e da busca de caminhos inovadores na organização do ensino e da aprendizagem, configurando-se como favorecedor da melhoria no ensino e da valorização do
trabalho docente na graduação14.
Uma terceira linha de ação com vistas à constituição da política de valorização do ensino de graduação centrou-se na promoção de ações voltadas para a formação dos docentes da USP com a realização do Curso de Pedagogia Universitária, destinado a docentes
interessados em sua formação pedagógica, com duração anual e carga de 240 horas. Também nessa linha foram desenvolvidos os Seminários de Pedagogia Universitária, com realização mensal, que abordaram temas relativos à análise do contexto sociocultural no qual
a universidade está envolvida, aos conhecimentos pedagógicos pertinentes ao ensino, às
condições institucionais e de trabalho que permeiam o fazer docente, dentre outros. Os seminários foram acompanhados dos textos de apoio publicados inicialmente nos Cadernos
de Pedagogia Universitária, e disponibilizados no sítio da PRG15. A descrição dessas ações,
seguida de análises preliminares, é apresentada nos itens a seguir.
Essas iniciativas tinham por objetivos possibilitar aos docentes o acesso a conhecimentos que favorecessem a reflexão sobre o processo de construção pedagógica, uma vez que
os modos de ensinar e aprender estão em permanente movimento e requerem constantes
inovações.
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1. 2. Formação de docentes da USP: Pedagogia Universitária –
Cursos e Seminários
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Com as pressões e demandas postas à universidade, decorrentes das transformações
socioeconômicas das últimas décadas, foi se tornando evidente que é preciso ir além das
ações pontuais, que promovem mudanças modestas e localizadas, para que as possíveis
respostas ou propostas pedagógicas possuam profundidade e abrangência compatíveis
com o novo quadro instalado nos mais diferentes cursos universitários. Foram então sendo
abertos caminhos para a constituição de políticas institucionais de formação docente com
caráter mais permanente e contínuo no interior da Universidade de São Paulo.
Assim, nasceram em 2004 os GAPs - Grupos de Apoio Pedagógico, organizados nas unidades com o objetivo de oferecer apoio pedagógico às atividades docentes. Eles são compostos por docentes interessados por esse campo, que atuam de modo voluntário. A partir
desses GAPs locais constituiu-se o GAP Central16, composto por um representante de cada
GAP existente, cuja função é organizar ações mais amplas no cenário da Universidade.

14 Ver neste Relatório de gestão o Programa Ensinar com Pesquisa.
15 No período 2006 a 2009 foram realizados 11 seminários. Os textos reunidos foram publicados no livro PIMENTA &
ALMEIDA, Pedagogia Universitária v.I e II, São Paulo. EDUSP. 2009.
16 Com o novo Regimento da Graduação, o antigo GAP Central foi incorporado à estrutura da Pró-Reitoria de Graduação
como Comissão de Apoio Pedagógico - CAP
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As ações dos GAPs, tanto locais como centrais, ofereceram à atual gestão da Pró-Reitoria de Graduação as referências para a proposição de um plano de atuação nos marcos
da pedagogia universitária, que conta com a configuração de estrutura destinada especialmente ao trabalho de formação, uma vez que a atuação do GAP Central foi redirecionada para esse fim e constituiu-se na coordenação17 específica do trabalho de formação, o apoio da equipe da Pró-G18 e a contratação de uma professora19, especializada em
processos formativos de docente do ensino superior, para o desenvolvimento das ações
de formação. Também foram destinados recursos suficientes para realizar a formação com
os docentes interessados, bem como para a reprodução dos materiais necessários aos cursos. Assim, foram disponibilizadas as condições essenciais para fazer da formação um dos
pontos fortes da valorização do ensino de graduação e da valorização do trabalho dos
docentes na USP.
Em meio às mudanças de grande porte20 que estão em curso na Universidade, o que se
busca é o fortalecimento de uma concepção mais dinâmica de desenvolvimento acadêmico, onde as respostas capazes de elevar o patamar qualitativo da formação dos estudantes
sejam pensadas no seio das unidades acadêmicas por todos que participam dos cursos.
Investe-se então na constituição e no fortalecimento das bases pedagógicas dos docentes
para que se amplie as possibilidades de análise dos problemas acadêmicos, bem como de
respostas capazes de reconfigurar o quadro institucional frente ao ensino de graduação.
Foi então nesse contexto que se organizou o Curso de Pedagogia Universitária, inicialmente no campus da Capital, que abrigou em 2007 duas turmas com 60 docentes em
formação em cada uma, com duração anual e carga de 240 horas. As turmas foram constituídas de modo interdisciplinar, com a intenção de se promover a interação, as trocas
de experiências, os cruzamentos dos distintos olhares a respeito de como ensinar e como
aprender na universidade e também de como organizar os espaços para tanto. Uma das
turmas foi constituída por docentes que exercem atividades de coordenação pedagógica
dos cursos de graduação. A outra turma constituiu-se de docentes que promovem ações
de formação para outros docentes em suas unidades e participam dos GAPs locais.
Em 2008 outras duas turmas foram constituídas com os mesmos objetivos no campus
de São Paulo, dessa vez atendendo numa turma aos coordenadores e organizadores dos
cursos de graduação e em outra aos docentes sem qualquer distinção de responsabilidade
17 O Curso de Pedagogia Universitária foi coordenado pelos Professores Drª Yassuko Iamamoto, da FFCLRP e Prof.Dr.
Raphael Liguori Neto do IF, e contou com o apoio de docentes, integrantes do GAP Central: Prof. Dr. Luiz Eduardo Pinto
Bastos Tourinho Dantas, EEFE; Profa. Dra. Vilanice Alves de Araujo Püschel, EE; Profa. Dra. Elizabeth de Souza Nascimento,
FCF; Profa. Dra. Silvia Maria Amado João, FM; Profa. Dra. Simone Rocha de Vasconcelos Hage, FOB; Profa. Dra. Cláudia Maria
Bógus , FSP; Profa. Dra. Lia de Alencar Coelho , FZEA; Profa. Dra. Maria Tereza Nunes, ICB. A supervisão desse trabalho no
âmbito da Pró-Reitoria de Graduação é da responsabilidade da Professora Drª. Maria Isabel de Almeida.
18 A formulaçãop e gestão do Programa esteve sob a responsabilidade da Profa. Dra. Maria Isabel de Almeida, assessora
da Pró-G.
19 A responsabilidade organizacional e pedagógica do Curso está sob a responsabilidade da Profª. Drª. Léa das Graças
Camargos Anastasiou, docente aposentada da UFPr.
20 De modo articulado com a política de ampliação de vagas, a USP criou em 2006 o Programa INCLUSP (Programa
de Inclusão Social da USP) com o objetivo de implementar uma maior democratização do acesso dos segmentos menos
favorecidos da sociedade a seus cursos. Considerando que a maioria dos jovens pertencentes a esses segmentos realiza
a formação básica na escola pública, o INCLUSP baseia-se em ações de apoio voltadas para o aluno do Ensino Médio da
escola pública, antes, durante e após o processo seletivo para ingresso na Universidade.
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ou inserção na Universidade. Uma terceira foi constituída no campus de Ribeirão Preto com
a intenção de se atender aos docentes dos campi do interior, que têm maiores dificuldades
para se locomover até São Paulo.
Em 2009 está em desenvolvimento o trabalho com três turmas do Curso Pedagogia
Universitária: duas na Capital e uma terceira no campus de Ribeirão Preto. Elas foram constituídas por docentes interessados nas questões pedagógicas pressupostas à atividade de
ensino.
O objetivo orientador do curso, em todas as três versões, foi assim delimitado: “estimular o desenvolvimento de intervenções no cotidiano visando efetivar o papel da pedagogia
no ensino superior e compreender, renovar e valorizar o seu lugar nas práticas de coordenação pedagógica e de atuação docente nos contextos institucionais, a partir de diagnóstico efetivado com os grupos de trabalho”21.
É consenso dentre os analistas de processos de formação de docentes universitários a
consideração de que nunca lhes foi exigido que aprendessem a ensinar e, muito menos,
lhes foram propiciadas referências para lidar com os processos pedagógicos e organizacionais mais amplos do ensino superior. Essas características também se fazem presentes
em meio aos docentes que assumem a coordenação de curso ou se propõem a promover
ações formativas com seus pares em nossa Universidade. Mesmo diante desse diagnóstico,
constatou-se que até então a Universidade não havia investido esforços na direção do preparo pedagógico dos docentes que passaram a ocupar esses papéis.
Com a expectativa de superar esse quadro crônico, as abordagens adotadas junto a
esses professores em formação, como consta no programa do Curso de Pedagogia Universitária (ANEXO 11), foram:
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 discutir elementos da historicidade da universidade que determinam formas de
organização curricular e formas de atuação docente;
 conhecer e aplicar fundamentos legais na constituição dos currículos universitários, em especial a LDBEN 9394-96 e as diretrizes curriculares nacionais;
 revisar a organização do projeto político pedagógico do curso onde atua e a integração disciplinar já efetivada ou ainda por se efetivar;
 identificar os processos de ensino e de aprendizagem efetivados no curso onde
atua, discutindo as possíveis formas de acompanhamento (avaliação em exercício);
 pontuar a importância da ação conjunta e coletiva entre os docentes na direção da
construção de princípios comuns aos cursos similares das diversas áreas;
 discutir o conceito e a vivência de currículo no ensino superior, diferenciando currículo como grade, como edifício e matriz integrativa, enfatizando o curso onde
atua;
 abordar a identidade docente, incluindo o conceito e o processo de profissionalização docente;
21 As referências aos objetivos, foco e diretrizes do curso constam no “Programa do Curso de Pedagogia Universitária
– 2007/2008/2009”.
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 identificar elementos determinantes da gestão do conhecimento e da informação
na relação teoria-prática, buscando construir uma visão de totalidade do curso,
integrando áreas e conteúdos;
 organizar objetivos, conteúdos, metodologias de ensino e formas de avaliação da
aprendizagem no ensino superior;
 rever os planos de ensino e confrontá-los com a possibilidade de organização de
programas de aprendizagem, facilitando o contrato didático entre docentes e discentes;
 analisar elementos facilitadores da construção da autonomia do estudante universitário como futuro profissional;

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

 diferenciar ciência, saber, saber quê, saber como fazer, saber escolar, relacionandoos com método de ensino e de pesquisa e com a organização dos conteúdos de
ensino em cada fase do curso;

 construir programas de aprendizagem e vivenciar sua aplicação nas turmas que rege.
Embora os conteúdos propostos para as distintas turmas fossem os mesmos, as abordagens tiveram enfoques distintos. Com a turma de Coordenadores de Curso22, os aspectos relativos à dimensão coletiva do trabalho de ensino na universidade foram tratados
com maior ênfase, pois a intenção era desenvolver as capacidades de descrever, analisar
e compreender as realidades dos diferentes cursos que lhes cabe coordenar, de modo a
desenvolver competências para tratar da elaboração e/ou revisão do projeto pedagógico
de curso, da articulação disciplinar das ações integradoras, da avaliação do curso enquanto
construção coletiva. Com docentes integrantes dos GAPs e demais docentes interessados
as abordagem centraram-se mais na atuação pedagógica conjunta e coletiva, na identificação dos elementos constitutivos dos processos de ensino e de aprendizagem, na constextualização das práticas, nas abordagens favorecedoras do desenvolvimento da autonomia
dos estudantes, da construção da identidade docente e dos processos de profissinalização.
Do ponto de vista metodológico, buscou-se trabalhar a partir das concepções prévias
dos participantes, por se entender que com os embates coletivos e com as análises das
práticas a partir de novas teorias pode-se chegar à superação das crenças anteriormente estabelecidas e à construção de novos referenciais teórico-práticos. O trabalho encaminhado dessa forma permite que, ao mesmo tempo em que os docentes se formam,
também compreendam a importância das trocas e interações entre os participantes do
processo, ou seja, compreendam a dimensão coletiva da formação docente. Chamados a
participarem de atividades presenciais e não presenciais, individuais e coletivas, as práticas
institucionais e pessoais são problematizadas: As estratégias de estudo e discussão de textos,
vídeos, relatos de experiências, análise de experiências no ensino de graduação, construção de
novas propostas, atividades individuais e grupais de sínteses, resumos, resenhas, organização de
quadros comparativos, esquemas, mapas conceituais, entre outras atividades, farão parte tanto
dos encontros presenciais como das atividades não presenciais (Programa do Curso – Anexo
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22 No período dentre 2007 e 2008 a USP teve cerca de 112 Coordenadores de Curso e as turmas destinadas aos gestores
contaram com 108 formandos, dos quais uma grande parte era de coordenadores.
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11.1). Outras informações a respeito dos cursos e também da avaliação que os participantes fizeram do percurso formativo vivido, podem ser obtidas no texto de Léa Anastasiou,
denominado “A Teoria e a Prática de Processos de Formação Continuada do Docente Universitário”, publicado no livro organizado por Pimenta & Almeida, denominado Pedagogia
Universitária, editado pela EDUSP em 2009 (ANEXO 11.1).
O Curso de Pedagogia Universitária, iniciado em 2007 e desenvolvido nos dois anos
seguintes, teve uma carga de 240 horas e duração de um ano. Constituiu-se normalmente
de encontro mensais com 4 horas presenciais, mais 16 horas dedicadas ao desenvolvimento de atividades não presenciais, que podiam ser feitas individualmente, em parceria ou
em contexto. Todas as atividades realizadas de modo presencial e não presencial foram
acompanhadas pela equipe do GAP Central. A certificação de participação no curso exigia
a realização de 85% das atividades previstas. No período foram realizados cursos para oito
turmas, com um total de 496 docentes participantes23, o que representa cerca de 10% do
corpo docente da Universidade.
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1. 3 . Resultados preliminares da experiência institucional 2006 a 2009
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Originalmente fruto de solicitações oriundas de docentes das várias unidades da USP24,
as ações voltadas para a formação pedagógica constituem-se hoje em um importante
elemento da política institucional, que tem na valorização do ensino de graduação um de
seus pilares.
Análise preliminar desse processo evidencia alguns pontos a serem considerados com
vista a sua continuidade e seu enraizamento institucional. Um primeiro ponto a se destacar
é a importância atribuída à formação. Para que a mobilização institucional surta efeito, coloca-se como fundamental que priorize essa formação nas definições orçamentárias
e organizacionais, de modo a assegurar a estabilidade dessa política. Na Universidade de
São Paulo são evidentes as condições institucionais favoráveis para essa formação docente:
a criação de uma estrutura que foi especialmente reorientada para cuidar da formação pedagógica dos docentes e exercer a coordenação específica das ações em curso (os GAPs); a
presença de profissional acadêmico especializado e de funcionários; de recursos suficientes
para implementar a formação aos docentes interessados. Essas condições – indispensáveis
para a implementação da formação – evidenciam a disposição política institucional da
gestão que se finda para fazer da formação docente um dos pontos de apoio para a realização do bom ensino na universidade.
Um segundo ponto refere-se a diversidade de linhas de formação. As ações desenvolvidas foram aglutinadas no que podemos definir como três grandes eixos: as voltadas para o atendimento de demandas ou necessidades dos professores a serem contempladas por aqueles que se dispõem a favorecer situações formativas juntos aos pares
nas unidades acadêmicas (os integrantes dos GAPs); as que se desenvolvem a partir das
23 As condições para continuidade deste trabalho em 2010, foram asseguradas por esta gestão, com a alocação dos
recursos necessários.
24 Expressas no Relatório da Avaliação Institucional 2003 – 2005.
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demandas postas pelas ações de coordenação dos cursos25 e as vividas pelos docentes em
decorrência das ações em sala de aula. A partir dessas três linhas de trabalho foram se produzindo distintos tipos de conhecimentos a respeito das ações institucionais dos participantes.
O terceiro ponto refere-se às ações formativas que buscam constituir as bases para
um novo modelo de formação universitária. Esforços evidentes nessa direção são
as ações voltadas para possibilitar uma mudança nos objetivos do trabalho docente, na
medida em que os subsídios são orientados para que a organização da prática de ensino
não mais esteja assentada na transmissão de conhecimentos, mas na interação entre professor/ aluno/ conhecimento, fazendo da pesquisa uma referência para a formação dos
estudantes universitários, futuros profissionais. Outro exemplo são os esforços que buscam entender a organização dos cursos como resultado da articulação pedagógica entre
os campos disciplinares, expressa num projeto político-pedagógico institucional, fruto de
decisões colegiadas nas Comissões de Graduação (CGs) e ou Cooordenações de Cursos
(CoCs). Assim, as temáticas e os métodos de trabalho integrativo com docentes de várias
unidades e áreas do conhecimento possibilitou que os cursos desenvolvessem perspectivas interdisciplinares na produção de conhecimentos sobre a própria universidade e sobre
o ensinar e o aprender. Em síntese, buscou-se efetivar o papel da pedagogia nas práticas
de coordenação pedagógica e na atuação docente.
Um quarto ponto refere-se à aposta na dimensão coletiva da formação docente.
O modo como o trabalho formativo nos cursos foi sendo desenvolvido priorizou sempre
a produção, a contextualização e a análise de experiências dos docentes de modo a que
pudessem ser compreendidas e trabalhadas por todos. Com isso também foi possível valorizar a tolerância no trabalho coletivo, a capacidade de escuta e de interação, a sensibilidade para questionar os outros e a si próprio, estabelecer relações de confiança profissional
e parceria, instalar um clima que pudesse favorecer as trocas e o diálogo entre os participantes. Desenvolveu-se então com maior facilidade a compreensão de que os percursos
formativos e de desenvolvimento profissional são processos vividos coletivamente e estão
associados a situações de intercâmbio freqüente.
De modo geral percebe-se que os participantes do Curso de Pedagogia Universitária
viveram um processo formativo que, somado às bases da docência anteriormente constituídas, os prepara para considerarem, numa perspectiva crítica, os contextos histórico,
social, cultural e organizacional onde realizam suas práticas. Também trabalharam com estratégias capazes de contribuir para a permanente construção da identidade de professor e
para a consolidação das bases conceituais que sustentam as atividades inerentes ao ensino.
As experiências de formação vividas pelos participantes do Curso de Pedagogia Universitária têm sido objeto de avaliação positiva e propiciado o envolvimento crescente dos
participantes com a dimensão formativa da docência26. Essa experiência também tem favorecido a divulgação de sua importância junto a outros docentes e fomentado a demanda
pela abertura de novos cursos.
25 Conforme definidas no novo Regimento da Graduação – 2009.
26 Uma análise da avaliação dos participantes dos cursos de 2007 e 2008 pode ser consultada em ANASTASIOU, L.G.C.
A Teoria e a Prática de Processos de Formação Continuada do Docente Universitário, in PIMENTA & ALMEIDA (orgs). Pedagogia Universitária. São Paulo. EDUSP. 2009: 39 a 70, reproduzido a seguir.
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V. A Teoria e a Prática de Processos
de Formação Continuada do
Docente Universitário27

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

INTRODUÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 195

Este texto traz um recorte sobre a prática e a teoria presentes em processo de formação continuada do docente universitário, ocorrida em espaço institucional nos anos de
2007/2008, efetivado com grupos de docentes e gestores da Universidade de São Paulo,
numa iniciativa da Pro-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
Situa a experiência no contexto institucional da USP, abrindo espaços para participação
voluntária de docentes de diversas unidades em encontros mensais de quatro e/ou seis horas numa atividade denominada Curso de Pedagogia Universitária e objetivando também
uma maior consolidação do Grupo de Apoio Pedagógico institucional (GAP), que atuou
como co-responsável pelo planejamento e execução dos encontros mensais e das análises
periódicas, momentos nos quais também se efetivaram espaços para formação continuada do próprio grupo GAP envolvido.
Registra os objetivos propostos nas diversas etapas do trabalho, os procedimentos deleS derivados, destaca elementos do suporte teórico utilizados como pontos de referência
para discussão dos focos levantados como prioritários no diagnóstico realizado com os
grupos de trabal ho, ou seja, os elementos contextuais constatados e que foram colocados como desafiantes pelos docentes/gestores e relata tópicos referentes a avaliação do
processo pelos participantes, efetivada via questionários no término do cronograma dos
trabalhos dos grupos.
Destaca também alguns desafios exigidos para a ampliação e desenvolvimento da inteligência emocional, essencial às profissões que lidam com pessoas e grupos, como é o
caso da docência universitária.

O CONTEXTO DO PROCESSO: ELEMENTOS EM DESTAQUE
No início de 2007 a Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, Profa. Dra.
Selma Garrido Pimenta, endereçou-nos um convite para iniciar um trabalho de profissionalização com docentes universitários, denominado Curso de Pedagogia Universitária. Verificamos que este convite decorria de uma diretriz de sua gestão quanto à valorização da
graduação, no que se refere à qualidade formativa dos discentes e às condições da docência,
27 Reprodução do artigo de ANASTASIOU, L. G. C. in PIMENTA & ALMEIDA (orgs), Pedagogia Universitária. São Paulo.
EDUSP, 2009: 39 a 70.
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através de programas e ações28, dentre os quais se situaram os Cursos de Pedagogia Universitária, objeto desta narrativa.
Conforme o documento citado, eles se associavam a programas e ações variados que
visassem: apoiar propostas e programas para experimentação de novas formas de organização
curricular, novas formas de ensino na universidade, de organização departamental e não–departamental, novos modelos pedagógicos para o ensino noturno, para o ensino presencial e
não-presencial, com apoio às relações mediáticas professor/aluno/ turmas; além de apoiar
a implementação dos GAPs (Grupos de Apoio Pedagógico) recentemente criados, e apoiar o
desenvolvimento profissional e acadêmico de docentes.
Ou seja, pontuamos que processos como este se tornam mais possíveis quando se
criam espaços institucionais referentes à possibilidades de avanços para os cursos de graduação, passando pela formação continuada dos docentes interessados e chegando até a
possibilidades estruturais, referentes às organizações de cursos.
A coordenação institucional ficou a cargo da assessora da Pró-Reitora de Graduação,
Profa. Dra. Maria Isabel Almeida e da Profa. Dra. Yassuko Yamamoto, responsável pelo Grupo de Apoio Pedagógico que, juntamente com a equipe do GAP e com o apoio da Pró-Reitoria já vinha organizando várias atividades de formação continuada dos docentes da USP.
Pudemos conhecer o Grupo de Apoio Pedagógico da USP antes de iniciar este processo, ao participar de eventos em formato de palestras e outras atividades, organizadas em
anos anteriores. O GAP, inicialmente composto por docentes interessados na docência universitária e seus desafios, a partir de abril de 2004 norteou suas ações pela Portaria Interna
Pró-G 04/2004, que institucionaliza ações de apoio pedagógico e prevê a criação de Grupos de Apoio Pedagógico nas unidades da USP, visando subsidiar as mudanças necessárias
à prática e organização pedagógica29.
Desta etapa de 2007/8 participaram, além da equipe do GAP central, dois grupos de
docentes que se inscreveram por interesse em estudar a prática docente, conforme proposto na pauta publicada do curso30 e enviada aos docentes da USP por correio eletrônico,
abrindo-se inicialmente sessenta vagas para cada grupo de participantes. Esta primeira
edição foi revisada e retomada em 2008, com três novos grupos de sessenta participantes. Além do grupo de docentes aberto em São Paulo, atendeu-se também docentes de
Ribeirão Preto e cidades vizinhas no campus local e tivemos o acréscimo de um grupo de
gestores, que se localizou no campus de São Paulo31.
O ingresso aos grupos foi feito por ordem de inscrição, sendo que no segundo ano do
processo (2008) reservou-se um grupo de sessenta vagas em média para gestores, fossem coordenadores de cursos, de comissões de graduação, chefes de departamento, de
unidades ou de grupos de apoio pedagógico. Embora este grupo tenha vivenciado um
28 Conforme o documento “ Diretrizes para a Pró-Reitoria de Graduação, Biênio 2006/2007, USP”, Mimeo, s/d.
29 Na gestão anterior da Pró-Reitoria de Graduação (2002-2005) efetivou-se a Pesquisa “Atividades de Docentes da Universidade de São Paulo” que obteve um índice 50,8% de resposta, com sugestões sobre a necessidade de se aprofundar
estudos para identificar os problemas que afetam a qualidade do ensino, bem como a necessidade de adotar estratégias
para valorização da graduação,destacando-se a importância dos processos de formação docente continuada. Vide http://
naeg.prg.usp.br/siteprg/
30 A este respeito, vide a página da USP referente à Pró-Reitoria de Graduação: http://naeg.prg.usp.br/siteprg/
31 Na continuidade deste processo, em 2009 estamos atuando com três grupos, sendo dois no campus de São Paulo e
um no campus de Ribeirão Preto.
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programa de estudos e ações mais direcionados às questões da gestão, vários aspectos
focados com o grupo de docentes foram também objeto de discussão, estudos e análises,
pois todos se voltavam ao ensino de graduação, seus objetivos e seus sujeitos.
Os encontros eram mensais, sendo que os grupos de São Paulo tiveram encontros de
quatro horas e o de Ribeirão Preto de 6 horas mensais, mas numa somatória total aproximada de carga horária presencial. A carga horária à distância foi cumprida com os estudos
e atividades solicitadas no intervalo dos encontros e enviadas ao Grupo de Apoio Pedagógico, o GAP central, como era então denominado.
Considerando as vivências efetivadas anteriormente com docentes e gestores universitários de diversas instituições32 e os elementos da teoria pedagógica com os quais temos trabalhado, ao elaborar o pré-projeto propusemos como objetivo geral estimular o
desenvolvimento de intervenções no cotidiano visando efetivar o papel da pedagogia no ensino
superior e compreender, renovar e valorizar o seu papel nas práticas de atuação docente e coordenação pedagógica, nos contextos institucionais, a partir de diagnóstico efetivado com a
Pró-Reitoria e com os grupos de trabalho.33 Uma vez aprovado, este objetivo direcionou a
organização das ações norteadoras dos encontros, sendo acompanhado continuamente
também nas discussões de preparação e análise do processo pelo Grupo de Apoio Pedagógico e colocado como foco do instrumento de avaliação, utilizado no encerramento do
processo com cada grupo.
Destacamos que, pela diversificação dos grupos de trabalho e a organização dos calendários, o fator tempo mensal em cada encontro foi, a nosso ver, um elemento importante de
referência no processo; por exemplo, o grupo de Ribeirão Preto, que se reuniu seis horas
mês, em dois períodos (manhã e tarde) obteve um entrosamento e uma participação mais
visível durante os encontros, com realização de atividades presenciais mais diversificadas
e vivenciadas com mais entusiasmo acreditamos que possibilitado pelos dois períodos de
trabalho, horas contínuas e mais produtivas: no final do dia, alguns destacavam o cansaço
enquanto outros relatavam não haver percebido o tempo passar. Assim, embora o tempo
global do curso tenha sido similar, captamos de forma diversa o envolvimento dos sujeitos
quando os encontros são de maior número de horas.
Nos encontros que duraram oito horas dia, também o rendimento pareceu mais efetivo
que nos encontros de quatro horas dia. Nossa percepção é que quando o docente destina
aquele dia para sua atividade de formação profissional, ele mergulha na mesma sem estar
preocupado com a saída para este ou aquele compromisso, reservando aquelas horas para
si. E passando junto um maior numero de horas o grupo se vincula com maior rapidez, se
solta mais nas atividades que exigem o partilhar (sejam duplas, trios ou grupos de quatro
ou cinco participantes), planeja melhor o intervalo entre os encontros mensais, se articulando para as tarefas não presenciais34.
32 Destacamos a este respeito: a UNERJ de Jaraguá do Sul em 1999/2000, a UNIVILLE – Universidade de Joinville - nos
processos continuados com docentes (2001/2), a UFSC, na reorganização curricular do Curso de Medicina em matriz integrativa( 2003 /4), a UNOESC – Universidade do Oeste Catarinense,(em 2004/5), UNIPLAC ( Universidade do Planalto
Catarinense) em 2005, a UNOCHAPECO, na construção coletiva e formação continuada da matriz integrativa do Curso
de Medicina( 2005/6) como percursos de profissionalização docente de caráter processual e com suporte institucional.
33 Programa do Curso de Pedagogia Universitária, denominado Profissionalização Continuada do Docente da Educação
Superior, discutido e aprovado pelo GAP e Pró-Reitoria de Graduação da USP.
34 Na versão dos Cursos de Pedagogia Universitária 2009 foi criada uma turma modular, organizada com módulos de
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Com um tempo maior nos encontros, ocorre também a oportunidade de conviver, conhecer e compartilhar mais e melhor experiências de outros setores, departamentos ou
unidades, o que no período de quatro horas acaba ficando mais cerceado pela restrição da
carga horária em relação ao percurso proposto para o dia de trabalho. E também possibilita
o uso de diversas estratégias que exigem mais tempo em sua execução, o que fica dificultado quando o tempo é mais restrito.
A importância do fator tempo diário mensal fica aqui destacada também considerando
que, em processos desta natureza, trabalhamos com uma categoria profissional que está
historicamente acostumada a ações individuais, sendo o trabalho coletivo e cooperativo
algo a se apreender e sistematizar, o que além dos objetivos e do clima construído com o
grupo de trabalho, também depende do fator tempo.
O vínculo e a troca de experiência foram elementos muito destacados nas questões
abertas do questionário de avaliação, como fator de abertura de visão, da paciência para
ouvir e esperar a vez, ampliando o ânimo para enfrentar os desafios da docência, alterando
o sentimento de solidão com os problemas, levando á percepção de que é possível fazer
diferente como ali narrado, vivenciando ações de ajuda e colaboração.
Os participantes destacaram também a revisão da maneira de ser docente, a importância de trabalhar com áreas de lógicas diversas e distintas e com as visões a elas relacionadas,
de conhecer projetos diversos e interessantes de outros cursos e áreas, ampliando também
a visão acerca de temas para grupos de pesquisa sobre a graduação, identificando sucessos, limitações e necessidades de outros setores.
A oportunidade de partilhar atitudes e respostas dadas aos desafios, de perceber possibilidades integrativas de disciplinas, que eram vistas como unidades dispersas no quadro
teórico prático do curso ao lado de questionamentos, incertezas e fracassos foi destacada
em relação à vontade de acertar, de influir e avançar na direção de trabalhos coletivos nos
colegiados, levando a perceber o compromisso com a graduação para além do aspecto
pessoal ou de sujeitos isolados. Associamos estes dados com os estudos de Costa, R.(2008)
acerca do necessário desenvolvimento da inteligência emocional, que amplia a consciência
de si, diante do próprio sujeito e do grupo.
Temos observado que na vida e na carreira universitária, faltam oportunidades sistemáticas de crescimento pessoal e grupal para o trabalho coletivo, com desenvolvimento
intencional da habilidade de lidar com o outro, com a diversidade de pensamento e de
ação, de desenvolvimento de processos cerebrais de mediação, que inclui o ouvir e analisar
antes de defender ou atacar as idéias, assim como da importante distinção entre a idéia
do outro (movimento natural de discordância, fundamental até para o crescimento das
sínteses e dos fundamentos dos argumentos) e a pessoa do outro. E o tempo grupal é fator
também importante, no lidar com estes desafios.
Destacamos também a importância fundamental do clima de trabalho com grupos de
docentes. Como profissionais altamente qualificados para resolver questões importantes
em processo de pesquisa e de derivada produção de conhecimento de ponta, vivem, habitrês encontros em dias seguidos, com dois períodos em cada dia, visando atender docentes que se encontram impossibilitados de se inserir no grupo de encontros mensais e que prefiram concentrar os estudos nestes três módulos previstos
para abril (Semana Santa), julho (férias escolares) e setembro (Semana da Pátria).
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tualmente situações costumeiras de trabalho individual e, muitas vezes, competitivo. E para
a saúde do grupo e avanço na profissionalização docente, é fundamental sentir-se bem no
grupo, à vontade com as atividades propostas, seguros de que podem divergir em idéias
mas que é adequado buscar o princípio unificador dos trabalhos docentes para conciliar a
existência sadia e natural do pensamento divergente.
Estes e outros elementos que serão destacados ao longo do texto fizeram parte então do instrumento de avaliação, preenchido individualmente no último encontro de cada
curso, visando coletar dados que nos possibilite conhecer as percepções dos participantes
num momento de encerramento cronológico de um processo de formação continuada,
dar-lhes espaço para registrarem sentimentos, sínteses e valorações acerca da vivência,
possibilitando também a revisão de processos desta natureza, na direção da construção de
novas referências de trabalho para os GAPs locais e para educadores que tomam a prática
docente do ensino superior como foco de seus trabalhos. O preenchimento do instrumento possibilitou também aos participantes uma revisão da caminhada efetivada, conforme
registrado em alguns dos documentos coletados.
Queremos também destacar que para a efetivação do trabalho com os grupos foi fundamental o apoio constante da Pró-Reitoria de Graduação, da coordenação e dos atuantes
do GAP central, assim como da unidade35 que acolheu o curso e seus participantes com
cuidado e carinho, o que reforça que para o sucesso dos processos de profissionalização
docente continuada algumas condições concretas precisam ser efetivadas.
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O percurso percorrido pelos grupos de estudos estabelecidos nos anos de 2007/2008
seguiu uma trajetória que, em linhas gerais, já havia sido vivenciada em outras instituições36, mas com características bem próprias. Como princípio fundante, partimos da prática profissional do grupo de trabalho, levantamos os desafios para estabelecer os objetivos
e também buscamos que os participantes identificassem as suas principais qualidades para
exercer a profissão docente. Esta estratégia de apresentação de grupos, que é processada com relação a seus fins e possibilidade em aula universitária, objetivou construir uma
primeira representação da docência, do momento do grupo, como cada um se via como
professor e o que se constituía desafio na ação docente. Estes elementos foram se agrupando em possíveis categorias de abordagem tanto teórica quanto prática, auxiliando no
diagnóstico inicial e possibilitando a revisão do pré-projeto, habitualmente entregue por
antecipação à instituição contratante, levando a uma formulação mais apropriada do projeto norteador do trabalho grupal.
35 Registramos aqui que nestes dois anos foi constante a participação ativa, contínua e de disponibilidade marcante e
incomum do Instituto de Física da USP, que na pessoa do Prof. Dr. Raphael Liguori e sua equipe, recebeu os grupos da
Capital com todo o suporte necessário ao desenrolar das atividades.
36 O trabalho com grupos de docentes em processos de profissionalização continuada vem sendo realizado de forma
sistemática desde 1999; dentre as instituições com quem tivemos a oportunidade de trabalhar, citamos o Centro Universitário de Jaraguá do Sul, a UNIVILLE (Universidade de Joiniville), a UNIPLAC ( Universidade do Planalto Catarinense), a
UNOESC ( Universidade do Oeste Catarinense), a UNOCHAPECO ( Universidade de Chapecó), a UFSC ( Universidade Federal
de Santa Catarina) e atualmente USP (Universidade de São Paulo).
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A partir desse diagnóstico, se re-afirmaram ou se revisaram os objetivos de trabalho
estabelecidos no pré-projeto. A seleção dos conteúdos foi então retomada e re-organizada
em relação às atividades que tomam a prática docente como foco do processo. As formas
de acompanhamento ou avaliação contínua foram processadas a partir do nível das atividades produzidas ao longo do caminhar dos grupos.
Nas diversas vivências anteriores verificamos haver um desconhecimento do determinante histórico do habitus37 docente predominante, tanto no que se refere à organização
dos cursos de graduação como à efetivação das proposta dos mesmos na construção do
percurso de formação contínua do estudante, no curso e na aula universitária. Por isto,
utilizamos a problematização sobre como se organizou o projeto de curso no qual cada
docente participante atua, suas características, como se insere a disciplina neste contexto
(uma vez que a maior parte dos cursos ainda atua a partir do modelo napoleônico: grade,
organizada por justaposição de disciplinas, composta por um ciclo básico e um profissionalizante), como se dá a articulação destas partes no projeto de graduação, como se
organizam os planos de trabalho docente e discente em relação aos objetivos propostos
no curso e em suas diversas etapas e como se dá a abordagem quanto aos conteúdos no
que se refere à metodologia.
A avaliação, tomada sempre como forma de acompanhamento, é inserida de forma
gradual no percurso do processo de formação continuada dos docentes.
Os elementos teóricos foram sendo buscados e relacionados com os dados da prática
trazidos pelos docentes, ao realizarem as atividades propostas: leituras e estudos de textos
e apresentação em grupos relacionados com elementos da prática, relatos de experiência em aula, construção de quadros de identificação dos modelos de ensino dominante,
descrição de práticas habitualmente utilizadas, apresentações de sínteses, estudo de caso,
exposição dialogada, estudo de texto, vídeos para análise, uso de ferramentas de comunicação à distância (Tidia38), construção de mapas conceituais, análise de instrumentos utilizados para verificação de aprendizagem, entre outros.
Destacamos também a atividade de análise do projeto do curso e a análise da contribuição dos conteúdos com que trabalha no percurso de formação profissional do estudante universitário. Com elas, objetiva-se definir e sistematizar possíveis articulações entre
as áreas de conhecimento ou disciplinas, re-construindo um quadro teórico prático global e articulado do curso, como suporte à re-escrita dos Planos de Ensino em Programas
de Aprendizagem39, numa discussão contínua acerca dos elementos teórico-práticos que
vão surgindo e emergindo dos estudos, por meio das vivências de diversas estratégias de
trabalho em aula (de individuais a grupais), estratégias estas que compõem um percurso
avaliado pelos participantes como referência para alterações das práticas docentes tradicionalmente usadas em aula.
37 Habitus: “conjunto de disposições e de esquemas que forma uma gramática geradora de práticas, ou ação como
resposta pré-programada, mas também por esquemas operatórios de alto nível”. Perrenoud, P. 1993:108.
38 As turmas de 2009 do Curso de Pedagogia Universitária já tem como espaço de trabalho e de comunicação a utilização da ferramenta do Moodle, implementada desde o primeiro encontro.
39 A respeito dos Programas de Aprendizagem vide Anastasiou, L.G.C. e Pessate, L. A . in Processos de Ensinagem na
Universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. Joiniville, Editora Univille, 2007, 7ª. Edição.
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Ao realizarem as atividades que intercalam os encontros mensais várias sínteses importantes são efetivadas e trazidas aos grupos de trabalho, obtendo-se assim novas sínteses
de qualidade crescente em complexidade e auxiliando o envolvimento no processo; destas
sínteses, obtiveram-se elementos que foram encaminhados aos grupos decisórios da instituição e puderam ser referência para alterações em deliberações e documentos normativos institucionais, num trabalho coletivo realizado pela Pró-Reitoria de Graduação da USP40.
Assim, as produções dos docentes passam a constituir-se em elementos de revisão e de
levantamento de questões, de dúvidas e de busca de respostas às questões da realidade
educacional, funcionando também como atividade complementar à distância, computando carga horária no certificado final do curso.
Destacamos que um dos fundamentos teóricos da pedagogia universitária no trabalho
com adultos (também aplicável aos universitários, quase-adultos) qual seja, partir da prática social do grupo, problematizá-la, retomá-la a partir da teoria existente, realizar atividades
de sistematização destes elementos recolocando-os nos cenários de práticas e voltar a
analisar essa mesma prática, retomando-a e até realizando sua reescrita, tem sido validado
como exeqüível e desejável na construção do conhecimento, e que, mesmo tendo sido
propostos há décadas41, são vivenciados e passíveis de sistematização. Com isto, os momentos de mobilização, construção e elaboração da síntese do conhecimento passam a
ser auxiliares na reconstrução da prática docente.
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Ao final do processo, um documento de avaliação com vários itens, é respondido pelos participantes. No espaço deste texto destacaremos alguns aspectos, uma vez que o
conjunto das percepções dos professores está sendo analisado pelo GAP central e se
constituirá em produção e publicação coletiva.
Com relação aos objetivos, foi solicitado que os participantes identificassem se cada
objetivo do programa de curso haviam sido: não vivenciado, vivenciado, muito vivenciado
ou ainda utilizado em alteração de percepção e ação.
Pelos dados obtidos, verificamos que os itens identificados como não vivenciados por
vários participantes se referiam a ações colegiadas que exigiam intervenção nos colegiados
dos cursos de origem, tais como:
 Discutir a ação colegiada docente junto a colegas do curso.
 Integrar os saberes curriculares que leciona com outros do currículo.
 Repensar o curso, disciplina ou módulo, realizando alterações no curso onde atua.
 Mobilizar e integrar docentes participantes dos grupos.
40 Dentre eles, citamos os estudos do Regimento que vem sendo sistematizado com os representantes
das unidades e dos quais participam também colegas dos cursos de Pedagogia Universitária.
41 Estamos aqui nos referindo aos clássicos textos de Saviani, D, Escola e Democracia, São Paulo: Editora Cortez, 1982
e Vasconcellos, C. S. Construção do Conhecimento em Sala de Aula. São Paulo: Libertad, Cadernos Pedagógicos Libertad
no. 2, 1994.
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As análises a respeito de como se processam as alterações nas práticas de docentes
universitários participantes de processos formativos mostram que elas são mais evidentes
quando está envolvido o conjunto de docentes de um curso, ou uma parcela numericamente significativa. Em sintonia com essas análises, nossas experiências realizadas até o
momento em outras instituições mostram que quando ocorre uma participação significativa do colegiado de um curso, as possibilidades de abrangência e sistematização de avanços são mais consistentes, visíveis e contagiantes, podendo também ser mais efetivamente
acompanhadas através das alterações definidas coletivamente42.
No caso desta experiência em análise, as inscrições foram individuais e em número
definido (sessenta vagas em média para cada turma); os grupos de trabalho tinham a
vantagem de contar com participantes de vários cursos, áreas e institutos, possibilitando
trocas incríveis, mas a desvantagem de não abranger um grupo significativo de um mesmo colegiado, dificultando ações coletivas e articuladas do corpo docente num trabalho
cooperativo, na direção da reconstrução do projeto de curso, e de uma ação coletiva e
fundamentada. No entanto, vários participantes estão atualmente em atividades de revisões curriculares nos seus cursos de origem, por já estarem mobilizados e se sentirem mais
fortalecidos com as trocas efetivadas.
Talvez por isso, os itens marcados com maior intensidade como vivenciados e muito
vivenciados se referiam mais diretamente a ações resultantes de conhecimento, decisão e
aplicação pessoal de cada participante. Destacaram então:
 Identificar os modelos de influência, presentes na própria ação docente cotidiana.
 Identificar formas de superação da ação tradicional e aplicá-las na prática cotidiana.
 Estudar formas de ensinar e avaliar a aprendizagem.
 Repensar os objetivos de ensino utilizados no semestre.
 Re-escrever o plano de ensino em programa de aprendizagem.
 Discutir formas de romper a lógica de passividade dos alunos e a lógica tradicional
docente, via estratégias integrativas e desafiadoras.
 Propor ações de construção do conhecimento aos estudantes nas unidades trabalhadas.
 Trabalhar com as categorias de construção do conhecimento, propostas por Vasconcelos (1994).
 Mediar a evolução do processo informativo para a construção do conhecimento,
com os estudantes em aula.
 Compreender o Projeto Político Pedagógico do Curso como norteador do curso.
Para o mesmo rol de objetivos, foi solicitado ao docente que identificasse os aspectos
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42 Como foi o caso do corpo docente do Curso de Medicina da Unochapeco (2005/6), que trabalhou coletivamente no
planejamento e organização dos Programas de Aprendizagem do currículo, antecipadamente à implantação da matriz
integrativa.
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que além de serem vivenciados ou muito vivenciados tivessem uma avaliação pessoal sobre alteração de percepção e de ação; verificamos que também ai houve a mesma ênfase
citada quanto a ações pessoais no desempenho docente; os mais marcados e em ordem
decrescente foram:
 Rever o perfil profissiográfico do curso onde atua, repensando a disciplina que
rege.
 Repensar os objetivos de ensino utilizados no semestre.
 Re-escrever o plano de ensino / programa de aprendizagem.
 Realizar atividades visando construir a síntese dos conhecimentos em aula.
 Discutir formas de romper a lógica de passividade dos alunos e a lógica tradicional
docente, via estratégias integrativas e desafiadoras.
 Repensar os objetivos de ensino utilizados no semestre.
 Estudar formas de ensinar e avaliar a aprendizagem.
 Mobilizar e integrar docentes participantes dos grupos.
 Compreender o Projeto Político Pedagógico como norteador do coletivo do curso.
 Ampliar a visão do currículo na direção de um quadro teórico-prático, articulado.
 Repensar o curso, disciplina ou módulo, realizando alterações no curso onde atua.
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 Realizar a avaliação como forma de acompanhar e tomar novas decisões de ensinagem (Anastasiou, 1998).
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 Propor ações de construção do conhecimento aos estudantes nas unidades trabalhadas.
 Identificar formas de superação da ação tradicional e aplicá-las na prática cotidiana.
Se o docente revê o Projeto do Curso, o perfil profissiográfico proposto e a forma de
articulação dos conteúdos, dirigindo-os a uma trajetória articulada dos saberes, percebe
e efetiva alterações no curso da aula no que se refere ao ensino-aprendizagem, portanto,
quanto a metodologia e formas de acompanhamento, propõe-se a superar formas de ação
tradicional e registra isto, pode-se supor que os elementos da teoria pedagógica foram significativos e cumpriram o papel objetivado, neste percurso de formação continuada.
Sabe-se que a alteração da percepção não é garantia da alteração da ação, mas nas
questões abertas muitos participantes deixaram depoimentos acerca das alterações que
já estão efetivando. Outro movimento importante foi a indicação do Curso de Pedagogia
Universitária a outros colegas de colegiado, o que verificamos no diagnóstico das turmas
de 2008 e o constante depoimento acerca da falta que fazia a presença de outros colegas
do colegiado para facilitar as mudanças que iam percebendo como necessárias, ao longo
do processo.

203

10/2/2010 10:37:19

A partir dos objetivos citados anteriormente, a organização dos saberes da área pedagógica buscou atender aos dados do diagnóstico e o quadro teórico-prático existente
sobre pedagogia universitária a eles relacionado, num contexto de trocas deliberadas, num
clima de trabalho que as facilite e produza.43
Estes conteúdos foram trazidos a partir de textos de estudo, exposições, vídeos, usando
como suporte do trabalho grupal os momentos e as categorias de construção do conhecimento propostas por Vasconcelos44, categorias que foram estudadas no texto do autor
citado e também processadas ao longo dos encontros, a saber: momento de mobilização
para o conhecimento, o de construção do conhecimento com o suporte das categorias de
significação, historicidade, problematização, continuidade-ruptura, criticidade, totalidade,
práxis, e o momento de elaboração da síntese do conhecimento.
O ponto de partida de utilização deste processo com os momentos, começou com o
diagnóstico inicial e com o estudo dos modelos históricos de influência da organização
universitária, que se refletem tanto no currículo quanto na ação docente ao planejar e exercer a docência. Identificar determinantes históricos amplia a significação, a problematização, a continuidade-ruptura, a totalidade, embora a categoria básica seja a da historicidade,
auxiliando na compreensão do atual modus operandi presente na aula universitária.
Na análise de aulas dadas, os docentes identificam as categorias que habitualmente já
trabalham, as que gostariam de acrescentar considerando os objetivos propostos no programa de aprendizagem revisado e como estas categorias auxiliam na compreensão e na
apreensão dos conteúdos e de suas relações, pelos universitários. Percebem também que
cada uma destas categorias abrange e reforça as demais.
Destacamos que estes elementos compõem um quadro que se articula com outros
trabalhados no processo, tais como: a visão moderna e pós-moderna de ciência em relação
à organização curricular e o desafio do trabalho articulado na superação da grade e em
direção a processos de matriz integrativa, analisados também em relação aos elementos da
teoria da complexidade, que nos desafia a entender o todo para além da soma, buscando
a articulação das partes. Estes elementos, presentes e fundantes dos currículos em grade
e/ou em matriz integrativa, foram então analisados, em relação ao projeto político pedagógico do curso trazido pelo participante, ao perfil profissiográfico proposto no mesmo e
à mediação docente que vem sendo efetivada.
Estes elementos foram tomados como foco em relação à análise complementar de
tópicos dos dispositivos legais de âmbito nacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96 e as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação de cada área,
definidas pelo CNE)) e os de âmbito institucional, norteadoras da graduação na Universidade de São Paulo. Trata-se de uma rede relacional muitas vezes não conhecida ou cuja
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43 A este respeito, vide: ANASTASIOU, L. G. C. Ação pedagógica e pesquisa-ação: interfaces da pesquisa-ação e ação
pedagógica na profissionalização continuada. In Trajetórias e processos de ensinar a aprender: didática e formação de
professores. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2008. Livro I.
44 A este respeito consultar: Construção do Conhecimento em Sala de Aula. São Paulo: Libertad, Cadernos Pedagógicos
Libertad no. 2, 1994 e ANASTASIOU, L.G.c e PESSATE, L. A . in Processos de Ensinagem na Universidade: pressupostos para
as estratégias de trabalho em aula. Joiniville, Editora Univille, 2007:36-9, 7ª.edição.
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articulação não é percebida pelos docentes universitários e que influencia a visão de totalidade do trabalho docente e da função social da universidade no que se refere ao ensino
de graduação.
São elementos que possibilitam rever-se como partícipe de um projeto institucional,
que apresenta (pela manutenção ou mudança) percursos que podem alterar os rumos, os
projetos de vida dos universitários que as vivenciam e que acabando por fazer parte (conscientemente ou não!) de um projeto de país, fato que muitas vezes escapa ao docente universitário, preocupado apenas com sua disciplina, suas aulas e suas turmas de estudantes,
uma vez que lhe escapa uma visão mais ampla desta totalidade que determina também o
ensino de graduação45 e sua atuação nele.
A partir da análise do projeto de curso e do currículo, assim como de sua atuação neste
currículo, partindo desta rede relacional citada anteriormente, efetivou-se a análise dos
projetos de docência que cada professor pretende efetivar, discernindo os conteúdos que
ensina como saberes (ou seja, dando ênfase à importância da tradução dos mesmos conforme o nível de apreensão dos estudantes reais com quem trabalha), estruturando-os em
essenciais, complementares, de ordem cognitiva conceitual e/ou factual e relacionados
aos procedimentais e atitudinais46, assim como aos níveis de abordagem introdutória, de
fundamentos e até de aprofundamentos, ao longo da crescente complexidade curricular
proposta no projeto do curso.
Para isto o suporte quanto ao funcionamento do cérebro em relação às operações de
pensamento mais trabalhadas e propostas no perfil profissiográfico do curso, retoma saberes docentes relativos aos processos cognitivos e à relação professor-estudante, também
no que se refere às dificuldades e manejo de classe, identidade docente profissional, tanto
pessoal quanto do colegiado em que atua, que planeja e se responsabiliza por determinado percurso universitário proposto aos estudantes.
Nesse contexto de desafios, estudos sobre a metodologia dialética e as formas de ensinar e apreender tem uma função importante, pois o processo de tratar, produzir, utilizar e
memorizar as informações é algo bastante complexo, ou seja, exige uma tessitura intencional, que é mais facilmente apreendida se relacionada com as questões da vivência docente
que os professores apontaram no diagnóstico inicial.
Estes estudos objetivam construir ferramentas de trabalho docente em que o foco da
transmissão seja superado por incorporação, por outros elementos47, tais como: no tratamento das informações, trabalhar com o estudante a leitura dos dados, decodificar os
significados, perceber e observar, avaliar e criticar as informações recebidas ou produzidas,
combinando e transformando as informações.
Na produção de informações, que já se constitui em outro nível de trabalho docente e
discente exigindo outras estratégias, Not (1993) propõe trabalhar com descoberta de novas
45 Ver SANTOS, Boaventura de Souza, ao pontuar que “a incapacidade política do Estado e do projeto nacional repercutiu-se numa certa incapacidade epistemológica da universidade e na criação de desorientação quanto ás suas funções
sociais.... nos países periféricos e semi-periféricos no novo contexto global exige uma total reinvenção do projeto nacional sem a qual não haverá reinvenção da universidade” in A Universidade no Século XXI: para uma reforma democrática
e emancipatória da Universidade. São Paulo, Cortez, 2005: 48-9.
46 Classificação adotada de ZABALA, V. A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre, Artmed, 1998.
47 A este respeito, vide Not, Louis: Ensinando a aprender: elementos de psico-didática geral. São Paulo: Summus Editorial, 1993.
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informações, pela dedução, experimentação e percepção de analogias; além disto, redescobrir os conteúdos a aprender, tratar os conteúdos sob forma de problemas, organizar
plano para busca de relação ou lei, através de uma pesquisa, efetuá-la, fazendo o balanço e
formular informações, utilizando formulas e símbolos, formal e/ou verbal.
Na utilização de informações, o mesmo autor nos propõe estudar os casos particulares,
formulando regras e leis de diversas maneiras, além de atividades que levem a reproduzir,
transpor ou inventar um processo ou uma conduta, escolhendo um processo apropriado,
observando seus efeitos e modificando-o, caso necessário.
Estas propostas anteriores objetivam a apropriação dos conhecimentos curriculares,
que chegariam a ser memorizados de forma significativa. Para a sistematização de processos
de memorização significativa, Not nos propõe: dividir o conteúdo a partir de grandes áreas, aproximando conteúdos novos e já memorizados, associando escrita, leitura, desenho,
planos, usando de atividades variadas para reprodução sistematizada. Quando se utilizar
estudos de texto, o autor sugere uma organização do processo com a divisão ou destaque
dos temas, focos, palavras chaves, efetivando diversas leituras separadas do texto e a preparação a sua apresentação, que exige a produção de sínteses significativas.
Todos esses elementos constituem um quadro acerca do que seja o apreender, enquanto apropriação intencional e deliberada, que atinge e altera o funcionamento cerebral,
gerando em cada aprendiz uma nova elaboração de conceitos, que podem então ser aplicados, transferidos, revisados, reconstruídos e utilizados na solução das questões profissionais (no caso da formação universitária na graduação direcionada para uma profissão, mas
também para a construção da identidade do sujeito aprendiz) e mediados pela prática
intencional docente, comprometida com esta formação citada.
Com estes estudos busca-se, com os docentes partícipes do processo, superar a clássica visão de ensinar como dizer o conteúdo enquanto condição suficiente, embora saibamos
que ela é muitas vezes necessária. Portanto, reduzindo a exposição a simples transferência
ou transposição da essência da realidade para o pensamento, da esfera objetiva para a
subjetiva, ou reprodução ou cópia de algo exterior ao pensamento.
Por isto, ao estudar a atuação docente no ensino de graduação, destacamos da metodologia dialética os momentos de síncrese ou visão incial do estudante como ponto
de partida para a atividade docente e discente, visando chegar a uma visão de síntese
qualitativamente superior e mais próxima possível do quadro científico e da realidade atual, através de variados processos de análise. Trata-se de um método48 que começa por
um conjunto vivo de elementos determinantes e busca, pela análise, as relações gerais, as
categorias ou unidades de análise e estrutura os sistemas estudados a partir das noções
simples, visando a interpretação e compreensão, a apreensão e aplicação dos saberes apreendidos.
Isto leva a um movimento cerebral de caráter único em cada aprendiz - seja universitário ou docente - mais facilmente obtido se utilizadas as devidas mediações, uma vez que
também a aprendizagem escolarizada possui um caráter social indiscutível. Entre outros,
são mediadores os autores estudados, os colegas com quem se compartilham as ativiConforme LIMOEIRO, M. C. O mito do método. Cadernos da PUCSP, no. 7, ago.1971.
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dades a resolver, as próprias atividades e os desafios que elas suscitam e principalmente
os docentes, por dominarem os quadros teórico-práticos em níveis de complexidade, de
forma indiscutível.
Sob este aspecto, os elementos acerca do funcionamento cerebral são essenciais: se a
natureza construtiva do conhecimento consiste numa representação mental construída
também através da percepção e intuição, num movimento constante da síncrese inicial
para a síntese qualitativamente melhor elaborada, é sobre este movimento que se dirige a
reflexão docente ao preparar a mediação a ser planejada em seu Programa de Aprendizagem e efetivada nas aulas.
Tomando como pressuposto que o conhecimento não é imediato, a certeza não provém
de uma leitura, de um contato direto com um objeto externo, se não há um objeto inteiramente
exterior se dando a conhecer, se mostrando e se a certeza é conquistada contra a dúvida, se a
certeza é resultado do erro retificado (Limoeiro49, 1988) as ações discentes e docentes em
aula irão centrar-se em outros focos para além dos simples atos de repassar informações e
memorizá-las para os momentos de verificação.
Ao se rever a ação cerebral de apreensão de saberes em situações de apropriação e
construção de conhecimentos, as relações, a aneira ou modo como as feições e situações
da realidade exterior se dispõem, se compõem e se comportam ao pensamento conhecedor , em si, entre si, no objeto e no espaço, numa totalidade e nova unidade, pode-se
perceber o currículo com um novo olhar: em rede, num sistema de conjunto onde os elementos se constituem mutuamente, entrosados, fundidos e congregados, articulando-se
mutuamente, integrando relações que respectivamente se constituem em sistemas mais
amplos e complexos, visando a totalidade50.
Por isto, ao partir da prática social em vigor, toma-se a grade curricular historicamente
existente, muitas vezes constituída como soma ou junção de disciplinas, para visualizar o
projeto do curso como uma totalidade que transcende a soma delas e sua individualidade
própria: as antigas disciplinas em seus elementos determinantes podem ser re-revisadas
em conjuntos integrados e totalizados, fazendo-se elementos de conjuntos mais amplos,
num quadro teórico-prático global e articulado, datado e portanto histórico, exigindo contínua atualização, organizando-se em áreas de conhecimento científico, através de eixos
ou atividades intencionalmente propostas.
Essa organização curricular possibilitada hoje pela abertura que as diretrizes curriculares nos colocam51 exige de nós, docentes universitários, a percepção e a compreensão da
ação viva cerebral, que engloba analisar em conjunto, comparar, reconhecer, confrontar,
compreender, admitir, conceber, numa reorganização conceitual em cadeia, ao mesmo
tempo interna e social.
Ao trabalhar os quadros científicos, traduzindo-os em saberes escolares e desafiar os
universitários a operar com eles, em atividades em que estes mesmos saberes sejam ex49 CARDOSO, M.L. ,A periodização e a ciência da história. Mimeo, junho de 1988.
50 A este respeito vide MORIN, E. em O Método 3: o conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2005.
51 Não estamos aqui fazendo uma apologia das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação; apenas destacando
que existe uma abertura legal para a mudança e atualização curricular, no sentido da construção de percursos atualizados,
politicamente situados, relacionados ao mundo do trabalho e superando visões de competências para o mercado de
trabalho.
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traídos, inscritos, duplicados, modificados, eliminados, manipulados em símbolos e signos,
princípios e regras, num processo de computação viva e organizadora de si, a partir de si,
em função de si e para si, possibilita-se que os docentes e os estudantes, como sujeitos, se
assumam partícipes e seres consciente do processo para pensá-lo, fazer escolhas, tomar
decisões...
Essa ação de computare ou analisar em conjunto, é afetada pelo código de linguagem,
pelas relações inter-pessoais, pelas estratégias pessoais e coletivas relacionais já vividas e
sedimentadas nos sujeitos em interação, pelos processos de transmissão e aquisição de
informações e de conhecimento: daí a importância da formação docente continuada, para
abrir espaços para reflexões desta natureza.

Processos de profissionalização continuada em forma de curso ou de oficinas, ou com
seqüência de módulos, tem sido efetivados nos últimos anos, buscando profissionalizar o
docente da educação superior para a docência. Temos constatado que os docentes que
se inscrevem por iniciativa pessoal em processos como este aqui narrado, já possuem uma
preocupação com o seu fazer em sala de aula e com a preparação de ações mediadoras
entre o quadro científico e os universitários.
Docentes com essa visão, ao falar no início do processo sobre as características e qualidades docentes que auxiliam e são importantes no ser professor, fazem os seguintes
destaques: amor e gosto pela docência na graduação, indignação e enfrentamento da inércia, persistência, paciência, tolerância, crença e fé, entusiasmo, colaboração, criatividade,
disponibilidade e vontade de aprender, organização, flexibilidade e respeito pela diversidade, gosto pela interdisciplinaridade, responsabilidade, compromisso, empreendedorismo,
inovação,humildade, objetividade, liderança.
Essas qualidades, destacadas num primeiro encontro por grupos que vieram por opção participar do Curso de Pedagogia Universitária, com inscrição voluntária conforme já
dito, revelam valorizar no trabalho da graduação, ações associadas à mudança, a flexibilidade, a assumir-se como responsável pelo ensino de graduação, abertura a interdisciplinaridade, compromisso com a graduação, elementos essenciais para as ações hoje necessárias
na mediação docente na universidade.
A ação docente, conforme já citado, é afetada pelo código de linguagem, pelas relações
inter-pessoais, pelas estratégias pessoais e coletivas relacionais já vividas e sedimentadas
nos processos de transmissão e aquisição de informações e de conhecimento, que fazem
também parte da cultura institucional vigente. Muito do que o docente efetiva em aula
tem uma relação direta com as experiências que vivenciou como estudante: neste contexto se situa o habitus citado anteriormente.
E hoje, em sua ação relacional nas instituições de educação superior lhe são exigidos
saberes, comportamentos e atitudes que muitas vezes não foram objetos de estudo e sistematização em seus percursos anteriores. Costa52 (2008) nos alerta para a necessidade
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52 COSTA, Rogério da, Inteligência Coletiva: comunicação, capitalismo cognitivo e micropolítica, in Revista FAMECOS,
Porto Alegre, no. 37. Dezembro de 2008.
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do desenvolvimento da inteligência coletiva no contexto dos trabalhos relacionais, que
exigem atividades cognitivas, de comunicação e também afetivas, levando ao extremo da
capacidade de pensar, imaginar, comunicar e sentir.
Ao destacar o necessário engajamento afetivo de certas profissões para atender bem e
acolher e, como é o caso da docência, é necessário acrescentar: traduzir, mediar, lidar com
o inesperado e o novo a cada instante, pode-se gerar angústia, stress, depressão.
Neste enfrentamento, propõe como hipótese de superação, o que chama de “construção de si”, que exige um olhar específico: trata-se fundamentalmente de um olhar voltado
para a relação que nasce do lugar que se ocupa, mas que é provocada pela existência do outro...
para uma relação “andar” é preciso estar lá onde ela acontece, é preciso se perceber existindo
na relação. Destaca que isso exige uma percepção de interdependência, possibilitada pelo
desenvolvimento da inteligência coletiva, entendida como um acordar, uma consciência de
que numa rede de relação co-existem outros indivíduos que precisam se compor num processo
de mútua participação, colaboração, construção coletiva (Costa, 2008: 65-7).
E é aqui que se pode falar em “construção de si”, que abarca não apenas a consciência
de si a consciência no individuo de sua rede de sustentação subjetiva (Costa, R.,2008:
65-7- grifos do autor). Consciência da interdependência não apenas em sua forma objetiva (
dependo do trabalho de alguém) mas igualmente subjetiva ( dependo da estima, do cuidado
do outro)... a sustentação desta interdependência está na construção da confiança, da integração de simpatias, de estima, de respeito e que a socialização dos afetos é a chave da construção
e da sustentação do meio em que se vive e se trabalha (Costa,R. 2005), tendo como principal
objetivo mudar o sentido a partir do qual se promove a formação das redes sociais. (Costa, R.,
2008:66).
Esses são elementos importantes para serem conhecidos, analisados e vivenciados nos
grupos de profissionalização continuada do docente, uma vez que trata de sujeitos que
exercem uma profissão voltada para pessoas e grupos e exercida por pessoas e grupos,
mas que historicamente não se constituem como equipes ou vinculadas em redes.
Embora se associe a cada curso universitário um corpo docente, as vivências efetivadas
com os grupos de docente e também com aqueles que exercem a gestão, tem trazido os
desafios dos trabalhos curriculares que exigem trocas e articulações, articulações próprias
e naturais e a um corpo em movimento, porque possui vida; perguntaríamos se hoje as
partes do tal corpo docente estarão agindo como um corpo único, sintonizadas entre si e
com um cérebro que oriente a articulação destas mesmas partes. Segundo os relatos, a
própria organização departamental dificulta os processos de encontros (inclusive geográficos e presenciais) dos docentes, de reuniões onde professores que atuam num mesmo
curso possam pensar, juntos, o percurso dos estudantes na universidade e o necessário
revisar dos processos de ensino, fragmentado pela histórica estrutura (tanto de vínculo
departamental quanto de organização fragmentada das disciplinas).
No momento do diagnóstico no primeiro encontro, nos desafios citados foram unânimes as falas quanto a: superar estrutura departamental e organização por disciplinas, dar
importância ao Conselho de Graduação e contatos interdepartamentais, conciliar o tempo
do Conselho de Graduação para coincidir com o tempo de re-estruturação do curso, envolver a câmara curricular e membros do Conselho de Graduação para alterações curriculares,
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rever ação do departamento que atua como freio e filtro contra as mudanças, retomar a
grade, que compartimentaliza os conteúdos. Quanto ao Projeto Político Pedagógico, retomar resistências do corpo docente, o diálogo na própria unidade, a revisão da estrutura
disciplinar, tendo os cursos e não o departamentos como foco.
Destacam ainda que falta base teórica para compreender o porque da flexibilização,
para conhecer demandas da sociedade, havendo pouca formação critica e cidadã dos profissionais; por isto o Projeto Político Pedagógico não é fruto de construção coletiva. Daí a
proposição de rever e alterar elementos da estrutura administrativa.
Do ponto de vista das relações pessoais, destacaram: enfrentar as resistências acadêmicas pessoais, as ações de retaguarda defensiva, rever as crenças, o desrespeito e a não
valorização um do outro, mobilizando e envolvendo docentes e discentes para a mudança, criando atividades de diálogo entre docentes e entre estes e os discentes para superar
dificuldade no trabalho com pares, por competição e rivalidades e revisar o conceito de
autonomia didática, que no senso comum é percebido como cada um fazer o que quer.
Ou seja, como outras, a questão da inteligência coletiva está posta como desafio, sendo
este também mais um referencial teórico-prático a ser associado aos processos de profissionalização, possibilitado também pela abrangência e sistematização das atividades em
duplas, trios e grupais que, ao serem vivenciadas pelos partícipes, apontam rumos possíveis
a serem trilhados pelos colegiados dos cursos de graduação. No trabalho com gestores53
foi importante a diferenciação entre gestão de baixa e alta complexidade, também porque
estes elementos puderam fazer parte de vivências e análises das formas de organização
dos colegiados e setores nos quais atuavam os gestores do curso.
Daí também a importância dos grupos institucionais de apoio aos processos de profissionalização docente, que vem se ampliando em diversas instituições públicas e privadas54.

AÇÕES INSTITUCIONAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO:
ALGUMAS ANOTAÇÕES
As instituições de educação superior, que colocam o ensino de graduação como foco
de tomada de decisões, têm percebido que as mudanças hoje necessárias nos currículos
e formas de atuação docente e discente dependem de uma série de variáveis, sendo que
uma das fundamentais centra-se no processo institucional de profissionalização do docente, seja esta profissionalização inicial ou continuada. Embora os profissionais ingressem
na docência por concurso, este nem sempre objetiva o domínio dos saberes pedagógicos
necessários a docência em sua complexidade, se restringindo muitas vezes ao domínio da
área a ser lecionada e a experiência com a pesquisa.
Por isto, um dos desafios relativos a este enfrentamento refere-se à insuficiente formação para a docência exigida no ingresso e vivida pelos profissionais de diversas áreas de
formação que atuam como professores, sem ter podido contar com as ferramentas teórico
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53 Sobre o curso com gestores encontra-se em construção uma análise e síntese específica, a ser socializada futuramente.
54 Alem dos grupos de apoio pedagógico da USP ( GAP central e das unidades), partilhamos de trocas com grupos
similares na UFSCar, na UNOCHAPECO, na UNIVILLE, na UNIPLAC, na UNOESC, em ações anteriores e já citadas.
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- práticas existentes hoje, em sua formação inicial de graduação. Constata-se também que
existem programas de pós-graduação que não sistematizam saberes para a docência universitária e, quando o fazem, esta iniciação se reduz a uma disciplina sobre Metodologia de
Ensino Superior, com carga horária de 60 horas média, insuficiente para tal formação, ainda
que ressalvemos sua importância. Em algumas instituições, os mestrandos e doutorando
bolsistas do Capes e CNPq são envolvidos em programas de aperfeiçoamento para a docência, com é o caso do Programa PAE/USP55, mas a formação para a profissão docente, por
ter saberes próprios, necessita de um processo mais específico e determinado.
Destacamos como exceção, na formação de graduação, os profissionais que cursaram
licenciatura, pois ainda que nestes casos os estudos tenham sido habitualmente direcionados para as séries iniciais e intermediárias, não focando a questão da medição entre a teoria
da área, o mundo do trabalho e o processo de aprendizagem dos estudantes universitários,
estudaram sobre psicologia do desenvolvimento e cognição, sociologia e relações grupais,
estrutura e funcionamento de ensino e as bases legais para os níveis de ensino previstos
em legislação,didática e metodologia de ensino e aprendizagem, processo de avaliação,
entre outros saberes necessários a docência.
É nesse contexto que temos visto se instituir os grupos de apóio pedagógico, com várias denominações: CAP (Centro de Apoio Pedagógico), GAP (Grupo de Apoio Pedagógico),
Nap (Núcleo de Apoio Pedagógico), entre outros. Estes grupos terão maior força e atuação
crescente se constituídos em programa institucional que faça parte do Projeto Político Institucional, ou ligados a programas de profissionalização docente junto à Pró-Reitoria de
Graduação e, acreditamos, devem ser institucionalizados, de forma a perdurar para além
de uma proposta de gestão específica.
Habitualmente, esses grupos vêm sendo constituídos com docentes que se interessam pela melhoria qualitativa da docência e buscam ampliar sua formação também neste
aspecto, acabando por se tornar responsáveis por alterações curriculares e conseqüentemente, pelo envolvimento dos pares e pela construção coletiva dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos onde atuam.
Embora imbuídos de um compromisso indiscutível com o ensino e aprendizagem dos
estudantes e com a organização de currículos atualizados e significativos, estes professores
atuantes nos grupos de apoio pedagógico sentem o desafio de se debruçar sobre a teoria
e a prática existente na docência universitária e se prepararem para atuar no ensino tal
como projetam ser desejável, assim como organizar grupos de estudos com seus pares dos
cursos, visando uma retomada no sentido da atualização docente. Destacamos aqui: atualizar tanto no sentido de colocar em ato como colocar no momento presente o necessário
desempenho profissional, agindo como mediador entre o estudante universitário real, o
mundo do trabalho e o currículo proposto coletiva e institucionalmente.
Alguns grupos de apoio pedagógico contam também com profissionais pedagogos,
mas também estes não tiveram, via de regra, o foco da docência universitária contemplado de forma sistemática na formação de graduação. No entanto se debruçam sobre as
55 A este respeito, vide o texto Preparação Pedagógica: uma experiência em discussão, de PIMENTA, S. G. e ANASTA
SIOU, L.G.C, na Revista do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAEUSP, São Paulo: Pro-Reitoria de Pós-Graduação,
2002, onde se analisam estas experiências citadas.
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sínteses existentes, discutem as teorias e realizam pesquisas na área, de forma a avançar
na construção de quadro teórico-prático tão necessário. É fundamental que esses grupos
se fortaleçam, que se mantenham discutindo e elaborando novos referenciais, que dêem
força aos grupos de docentes que têm se estruturado tanto nas instituições privadas quanto nas públicas, de norte a sul do país, como evidenciam os encontros da RIES56 (Rede
Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior) sediada no sul do país e agora se
estendendo também para outras regiões.
No caso aqui narrado, o GAP-USP constitui-se de organismos criados nas Unidades ou
por campus que possuam um grupo de professores interessados nas questões pedagógicas pressupostas ao trabalho docente – são os GAPs locais. A partir da representação de
cada um desses organismos constituiu-se o GAP Central. Destacamos que nesses espaços
e, como fruto do trabalho em parceria desses grupos com os docentes, avanços importantes podem se dar, como é o caso da Escola de Enfermagem da USP-SP, que vem se dedicando à re-escrita coletiva do seu Projeto Político Pedagógico numa visão articulada entres
os saberes. Outro exemplo é o da pesquisa-ação que está sendo realizada com docentes,
sobre desafios e possibilidades na docência, pelo GAP de Ribeirão Preto. Estas citações não
visam particularizar, mas destacar as possibilidades existentes quando há vontade política
e grupos empenhados no processo de avanço do coletivo docente. Pontuamos por isto,
sua importância.
A mediação dos pares e com os pares desafia e exige das equipes institucionais uma
ação baseada em objetivos claros e estratégias facilitadoras. Exige um feeling acerca do que
funciona melhor em determinado momento, uma flexibilidade de alterar o que estava previsto ou programado para aquele instante, pois cada momento é do grupo, sendo preciso
captar, na dinâmica do momento, qual a continuidade mais adequada, com maturidade
para abrir mão de um plano determinado e que, para ser “seguro” não precisa ser inflexível.
Por isso, pontuamos ser importante não perder de vista que o objetivo principal é do
efetivar a reliance57: deliberação de estabelecer vínculos sociais e profissionais em redes e
alianças. Isto requer que o processo reflexivo evolua continuamente e que o vínculo vá se
firmando entre os sujeitos para que as narrativas de questões, problemas e experiências
seja um fator determinante de crescimento pessoal e grupal.
Nas experiências vivenciadas até hoje, verifica-se que processos de formação continuada do docente estarão sempre desafiando os grupos de trabalho e os mediadores que
neles atuam, no caso aqui narrado os participantes dos grupos de apoio pedagógico, a
estabelecerem o contrato inicial, pela combinação de um plano de trabalho geral derivado
das necessidades do grupo, estabelecendo objetivos consensuados coletivamente. Para
isto os mediadores precisam ter consciência do entorno, da cultura institucional em vigor e
de toda força que esta possui, mas esforçando-se por ir além dela, no sentido de acreditar
que novos rumos e processos podem ser traçados e vividos, havendo uma força de transformação e de novas ações se compondo em cada processo vivenciado.
56 Para maiores informações sobre a Rede Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior, vide, http://www.pucrs.br/faced/pos/ries/.
57 A este respeito, ver: Khalid El Andaloussi, in Pesquisas-ações: Ciência, Desenvolvimento e Democracia. São Carlos,
EduFSCAR, 2004.
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No momento de trocas nos grupos de trabalho, o discurso enunciado revela o raciocínio vigente, os valores, a percepção existente. Cada depoimento é um presente, no sentido de ser doado ao grupo e no sentido de significar a percepção de um momento. O
raciocínio pode ser revisto e isto se fará mais adequadamente se o clima de trabalho for
facilitador, pois as transformações de reflexão e ação vão se construindo no processo, ampliando inclusive a humildade, tão distante de nossas academias nos dias atuais. Por isso,
é fundamental ser um bom ouvinte, paciente, possibilitando que a reflexão flua, pois ela é
transformadora da percepção e de possíveis ações decorrentes.
É preciso atentar que os níveis de participação dos sujeitos serão variados, pois diversos
são os sujeitos, estando ai a riqueza dos grupos, das trocas e da produção de atividades.
Existe uma produção de saber didático proposto nos processos que é mais facilmente
apropriada em processos de construção, sendo as atividades fundamentais nesta práxis,
enquanto ação intencional e deliberada por parte do processo mediador e do sujeito que
a operacionaliza.
A análise dos produtos auxilia na sistematização dos saberes objetivados; estes se constituíram dos quadros construídos, dos vídeos assistidos, dos textos estudados, do projeto de
curso e de seu perfil pretendido, do programa de trabalho docente, mesmo que ainda como
plano de ensino em re-escrita como programa de aprendizagem a ser proposto aos universitários e, nestes materiais, revendo objetivos, nexos relacionais com outras áreas, método,
estratégias e formas de acompanhamento. E se possibilita a articulação do saber cientifico
ensinado com o mundo do trabalho no qual o docente atua como professor e o estudante
deverá atuar com profissional, em seus princípios e nexos, evidenciando que o saber esta
diretamente relacionado a um saber que, saber porquê, saber para que e saber como.
Segundo Andaloussi (2004), os sujeitos ao produzirem ações sofrem efeitos, percebem
tanto a permanência quanto as transformações, as possibilidades de vir-a-ser, levando o
cérebro a estabelecer novas estratégias de ação, de negociação e de compartilhamento,
facilitando o vínculo e a troca. A dinâmica obtida pelos elementos da teoria e da prática,
em articulação, amplia a visão de totalidade e possibilita novas tomadas de posição.
Em publicação do ano de 2000, Morin, E. (2000:28), já nos alertava para a necessária
ampliação da consciência, ao dizer que ... encontramo-nos em um ponto em que o conhecimento científico está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento extraordinário do conhecimento cientifico vai
tornar menos praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a sua pesquisa. Por
isso, estes espaços de formação continuada são tão importantes, no que se refere a um
espaço dos sujeitos refletindo e revisando ações profissionais e também pessoais, no que
cabe ao grupo de trabalho.
Sugere assim a restituição do diálogo como espaço de reconquista do eu, encarandose de frente o problema da subjetividade. As trocas podem se tornar o espaço de autoconhecimento e conhecimento coletivo; a questão não é que cada um perca sua competência, mas que cada um a desenvolva o suficiente para articulá-la a outras competências, que,
ligadas em cadeia, formariam um círculo completo e dinâmico, o anel do conhecimento do
conhecimento (Morin, 2000:69).
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Por isso, nossa sugestão ao encerrar este espaço de reflexões, é que os grupos de apoio
pedagógico busquem e se atualizem como grupos vinculados por objetivos pessoais e institucionais, e que esta formação se amplie nos processos coletivos de formação continuada
com os grupos com que efetivam as trocas.
E que as instituições criem espaços contínuos de formação continuada dos docentes,
também no sentido da profissionalização para a docência, ampliando a cultura institucional para além dos espaços já existentes de formação e pesquisa de suas áreas especificas.
Nesse sentido, parabenizamos a atual gestão da Pró-Reitoria de Graduação da USP pela
condução que vem sendo dada no encaminhamento dos processos de institucionalização
dos grupos de apoio pedagógico e às demais ações direcionadas à melhoria da ação docente nos cursos de graduação. E agradecemos a oportunidade das vivencias efetivas e da
aprendizagem delas decorrentes.
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Introdução
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O Vestibular da USP, a partir de deliberações do Conselho de Graduação, é de competência da FUVEST, à qual cabe a responsabilidade pelo exame, o que inclui a elaboração, a
realização e a correção das provas. Esse processo envolve grande quantidade de pessoal da
própria Universidade, contratados para essa finalidade. A engenharia para realizá-lo, após
35 anos, é hoje madura o suficiente para assegurar o sigilo e a lisura totais desse exame, que
conta com cerca de 130 mil inscritos a cada ano.
Ao Conselho de Graduação compete desencadear junto às Unidades o processo de
análise, reflexões e sugestões, e deliberar sobre propostas de mudança no Vestibular da
USP. Em que pese a existência da Câmara Curricular e do Vestibular (CCV) na estrutura da
Pró-G, nas gestões anteriores essa Câmara vinha se dedicando quase que exclusivamente
ao tema das estruturas curriculares, cabendo a um Grupo de Trabalho a discussão sobre o
Vestibular da USP.
Na atual gestão, essa sistemática foi mantida tal como vinha sendo praticada e o Grupo
de Trabalho sobre o Vestibular elaborou as propostas levadas ao CoG para deliberação.
Considerando a relevância e a visibilidade social do Vestibular da USP, após análises, o CoG
deliberou por criar uma câmara específica para o Vestibular (CV), incluída no seu novo
Regimento.1

1 No início da atual gestão (2006), a Pró-G constituiu uma Comissão para elaborar um novo Regimento da Graduação,
considerando que o anterior não mais correspondia às inovações praticadas nas Unidades na última década. Além disso,
as regras que orientavam e disciplinavam o ensino de Graduação na USP estavam dispersas em inúmeras resoluções e
portarias, substituídas inúmeras vezes ao longo do tempo, o que dificultava sua compreensão pelas Unidades da USP.
Após três anos e meio de discussões, em maio de 2009, o CoG aprovou a proposta apresentada pela Comissão de Regimento. Em novembro de 2009, a CLR aprovou o Regimento, que ainda deve ser apreciado, em última instância, pelo
Conselho Universitário.
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Desde meados da década de 1990, o Vestibular da USP, realizado pela FUVEST, possuía
uma 1ª Fase composta por questões objetivas que cobriam o conjunto de disciplinas do
Ensino Médio. Pouco mais de três candidatos por vaga eram selecionados para a 2ª Fase.
Esta, por sua vez, era mais específica, com questões discursivas, e os candidatos faziam
no máximo quatro provas, conforme as disciplinas escolhidas pelas Unidades. Dentre os
alunos já selecionados na 1ª Fase, buscava-se identificar os mais bem preparados, em número igual ao de vagas. Análises desse processo levaram às modificações introduzidas no
Vestibular da USP, fruto de amplas discussões no âmbito do Conselho de Graduação
A despeito de contar com um arcabouço maduro e bem estruturado, discussões havidas nos órgãos colegiados indicavam a necessidade de promover mudanças no Vestibular
da USP, sintonizadas com o novo cenário de ensino superior, particularmente no estado de
São Paulo.
Reconhecer o impacto do Vestibular no Ensino Médio e exercer essa influência de maneira pró-ativa exige sinalização clara e inequívoca de que a escola deve ser o espaço para
o aprendizado de conteúdos, com evidente ligação com o mundo em que vivemos, onde a
capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de problemas é constantemente valorizada. É nessa escola que se deseja que os alunos aprendam a se comunicar, buscar
conhecimentos e avaliar os riscos associados à tomada de decisões, ou seja, desenvolver
uma nova postura diante do conhecimento, compreendendo sua importância na construção de uma sociedade justa e igualitária, e competências que lhes permitam exercer a
cidadania num contexto democrático.
Ao longo dos anos 90, mudanças foram efetuadas no formato do Vestibular, destacando-se a redução do número de questões da 1ª Fase, de 160 para 100, mantido o tempo de
cinco horas para sua realização. No início da década, outra importante mudança envolveu
a adoção da nota do ENEM para a composição da nota da 1ª Fase.
Na atual gestão, iniciada em 2006, o número de questões da primeira fase foi novamente reduzido, desta vez de 100 para 90, mantidas as cinco horas para realização da prova.
Nessa fase foram introduzidas ainda questões interdisciplinares, na proporção de 10% do
total, o que levou à necessidade de constituir uma banca específica para elaboração desta prova. Diferentemente das bancas disciplinares, que elaboram questões por disciplinas
específicas, as questões interdisciplinares foram elaboradas num esforço conjunto dos docentes dessa banca.
Em análises preliminares sobre a introdução experimental das questões interdisciplinares nos exames vestibulares de 2007, 2008 e 2009, algumas constatações foram possíveis.
Dentre elas, é interessante destacar que alguns dos componentes das bancas disciplinares

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 218

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

I. Mudanças no Vestibular da USP
na Gestão 2006-2009

10/2/2010 10:37:22

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

passaram a se preocupar com a interdisciplinaridade e incluíram questões com essa abordagem nas provas específicas. Por outro lado, ficou fortemente evidenciada a dificuldade
de se praticar essa abordagem em questões objetivas.
Do ponto de vista teórico e epistemológico, o conceito de interdisciplinaridade é complexo e polissêmico, passível de diversas interpretações. Após o segundo ano da experiência, os docentes envolvidos produziram o consenso do grupo sobre o tema, no qual
apresentam o conceito que subjaz à experiência do grupo na elaboração das questões nos
exames referidos. O texto A interdisciplinaridade no vestibular da USP, em anexo2,
apresenta considerações sobre a interdisciplinaridade almejada e os limites à sua prática,
a interdisciplinaridade efetivamente praticada, além de propostas gerais para o aprimoramento da formulação das questões.
No período também se procedeu a mudanças na parte operacional dos exames junto
à FUVEST, com vistas a adequá-lo às novas demandas decorrentes dessas modificações e
do impacto do Programa de Inclusão Social da USP (INCLUSP)3. Um novo sistema para análises estatísticas dos dados foi implementado, uma vez que os procedimentos que vinham
sendo praticados geravam bases de dados imprecisas e contraditórias, tendo por referência
ora os inscritos e aprovados na FUVEST, ora os ingressantes nos cursos da USP.
Assim, foram criados métodos e procedimentos que permitiram depurar a análise estatística dos dados gerados pela FUVEST e pelo Sistema Júpiter, a partir das matrículas. Com
isso, foi possível identificar o perfil do ingressante na USP, particularmente o do ingressante INCLUSP, destacando-se sua origem, o ensino médio cursado, a renda familiar, a cor, a
relação vagas/cursos, entre outros indicadores essenciais para a gestão da Pró-G junto ao
referido programa e às matrículas dos ingressantes.
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2 Os autores desse texto não são identificados, em observância ao procedimento adotado pela FUVEST como uma das
formas de manter o sigilo das bancas.
3 Ver o Relatório de Gestão sobre o Programa de Inclusão Social – INCLUSP. Pró-G. Nov. 2009.
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O GT – Vestibular4, após análises e estudos realizados a partir do segundo semestre de
2008, apresentou proposta de mudanças a serem implementadas no vestibular de 2010.
Tal proposta fundamenta-se na premissa de que o Vestibular da USP, em que pese sua
maturidade, deve ser continuamente avaliado pela Universidade, de modo a refletir seus
anseios em relação aos ingressantes em seus cursos. Considera ainda a responsabilidade
social da Universidade de contribuir para o aprimoramento da formação dos jovens na
Educação Básica, especialmente no Ensino Médio.
O uso de exames de seleção para o ingresso na USP é uma necessidade, pois há menos
vagas do que alunos concluindo o Ensino Médio e com interesse em prosseguir os estudos. Vestibulares concorridos e que selecionam estudantes para universidades públicas de
ótima qualidade, como a USP, certamente produzem impactos no Ensino Médio. Há muitas
escolas que, ao invés de assumir as premissas estabelecidas pela LDB sobre a terminalidade
do Ensino Médio, optam por abandonar seu projeto pedagógico e a adotar modelos de
ensino estritamente voltados para o vestibular, por força de pressões de várias naturezas.
Reconhecer o impacto do vestibular no Ensino Médio e exercer essa influência de maneira pró-ativa exige a sinalização clara e inequívoca de que a escola deve ser o espaço para
o aprendizado de conteúdos com evidente ligação com o mundo em que vivemos, onde
a capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema é constantemente valorizada. É nessa escola que se deseja que os alunos aprendam a se comunicar,
buscar conhecimentos e avaliar os riscos associados à tomada de decisões, ou seja, desenvolver competências que lhes permitam exercer a cidadania num contexto democrático.
A partir dessas premissas, o Conselho de Graduação da USP, ao qual compete deliberar
sobre o vestibular, discutiu e definiu algumas modificações no Vestibular da USP, a fim de
torná-lo ainda mais eficaz na seleção de alunos com o perfil desejado. Um propósito adicional foi fomentar a elevação da qualidade do Ensino Médio. Cumpre ressaltar a responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação e da USP/FUVEST na proposição de novos modelos
de seleção e nas consequências internas e externas dessas medidas.
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II. Alterações no Vestibular
FUVEST - 2010

4 Conforme Portaria 03/2007 o GT – Vestibular foi composto pelos seguintes docentes: Mauro Bertotti – IQ – coordenador; Maria Amélia de Campos Oliveira – EE e assessora Pró-G e Quirino Augusto de Camargo Carmello – ESALQ, PróReitores substitutos; Manoel Oriosvaldo de Moura – FE; Maurício dos Santos Matos, assessor da Pró-G, Milton de Arruda
Martins – FM e Eduardo Batista Franco – FOB e o representante discente Alexandre Piero. Atualmente integram o GT além
dos membros anteriores, os seguintes docentes: Maria Isabel de Almeida - FE e assessora da Pró-G; Maria Cristina Motta
Toledo – EACH; Vera Lúcia Fava – FEA; Maria Dolores Montoya Diaz – FEARP e Roberto Celso Fabrício Costa – FUVEST.
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DEFINIÇÃO DO PERFIL DESEJADO DE UM INGRESSANTE NA USP
A finalidade precípua do Vestibular da USP é selecionar candidatos com as características definidas como importantes pela Universidade. A eficiência do processo de seleção
pode ser medida pelo seu efeito preditivo, ou seja, pela mensuração do desempenho dos
estudantes durante a graduação. Obviamente, há inúmeras variáveis que podem comprometer a avaliação do efeito preditivo do vestibular e medidas institucionais podem ser
tomadas para minimizar tais problemas.
Considerando a experiência de inserção de questões interdisciplinares e os limites da 1a
fase, nos moldes como vinha sendo praticada, o novo modelo de Vestibular da USP deve
ser um instrumento eficiente para selecionar candidatos que
 saibam se expressar com clareza e desenvoltura;
 tenham capacidade de buscar, selecionar, organizar e interpretar informações diversas, elaborar e criticar hipóteses e argumentar sobre posições ou problemas a
eles apresentados;
 esbocem visões críticas do mundo e da sociedade em que vivemos;
 demonstrem competência na identificação e proposição de soluções para problemas sociais, culturais, científicos e tecnológicos e identifiquem seu campo de interesse e demonstrem habilidades.
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MODIFICAÇÕES NA PRIMEIRA FASE
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Tendo em vista o grande número de candidatos inscritos no Vestibular da USP, a 1ª Fase
deve ser o mais generalista possível. Espera-se que os candidatos demonstrem uma compreensão abrangente da natureza, da linguagem e da sociedade, de tal forma que o foco
da avaliação é a capacidade de compreensão e as habilidades para lidar com certos conteúdos. Essa etapa do vestibular leva em conta que o Ensino Médio é a fase final da Educação
Básica e que os estudantes que o concluem devem possuir conhecimentos, capacidades e
habilidades para lidar com informações associadas ao contexto em que vivem.
As questões interdisciplinares, introduzidas em 2007, foram mantidas. Perfazem cerca
de 10% da prova e são formuladas de maneira conjunta por docentes de várias disciplinas,
sinalizando de maneira clara que a visão de mundo não deve ser fragmentada. Trata-se de
um instrumento diferenciado para aferir o mérito acadêmico desejável a um postulante
de vaga na USP. Assim, reforçam-se as premissas contidas nos PCNs, segundo as quais a
interdisciplinaridade e a contextualização são parâmetros relevantes para um aprendizado
de qualidade.
Não se trata de diluir conteúdos ou de minimizar a importância da disciplinaridade,
mas de utilizar um recurso que motive o aluno e o retire da posição de agente passivo no
processo ensino/aprendizagem. A criação e o aperfeiçoamento de um instrumento sensível às questões acima levantadas podem contribuir de maneira eficaz para transformações
positivas no Ensino Médio.
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MODIFICAÇÕES NA SEGUNDA FASE
Admitindo-se que os candidatos aprovados na 1ª Fase já são bem qualificados, uma
vez que existe uma nota mínima para a progressão para a 2ª Fase (nota de corte), nessa
outra etapa será preciso realizar uma escolha ainda mais eficiente. Como a nota da primeira
fase é descartada, é importante que a avaliação da 2ª Fase ocorra sobre conteúdos das
sete principais disciplinas presentes no Ensino Médio. Questões interdisciplinares também
foram introduzidas nessa fase.
A 2ª Fase tem também como função avaliar a formação geral do candidato por meio de
questões de caráter discursivo, as quais deverão permitir ao candidato, após a identificação
do problema proposto, construir respostas originais. A elaboração de estratégias adequadas para encaminhar a resolução, a capacidade de síntese e o bom uso da Língua Portuguesa e outras linguagens são habilidades necessárias para o bom desempenho nessa
etapa. Portanto, diferentemente das questões objetivas, que avaliam predominantemente
conhecimentos já adquiridos (“lower order skills”, ou seja, recordação de conteúdos), trata-se
agora de extrair do candidato sua habilidade na projeção de conhecimentos (“higher order
skills”, habilidade de aplicar o conhecimento em novas situações ou de avaliar e sintetizar
informações).
A mudança no formato da segunda fase foi ainda mais significativa, com o intuito de
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A 1ª Fase funciona como um filtro para o acesso à segunda. Assim, o desempenho do
candidato na 1ª Fase deixa de ser computado na avaliação final. Com isso, a 2ª Fase passa
a ser disputada por candidatos de escolas públicas e particulares que partirão das mesmas
condições iniciais.

 sinalizar para o Ensino Médio a relevância da formação completa dos estudantes e,
para tanto, serão incluídas questões referentes a todas as disciplinas;
 aprofundar a presença de interdisciplinaridade nesta etapa do vestibular;
 permitir a seleção de candidatos com visão mais abrangente de mundo, sociedade
e ciência e
 otimizar a operacionalização de aplicação das provas desta Fase.
A partir de 2009, a 2ª Fase será realizada em três dias. Em cada dia, o tempo de duração
das provas será de quatro horas. Português e Redação manterão o formato praticado até
então. Levando em consideração o necessário aprofundamento conceitual que caracteriza
as exigências dos diferentes cursos, os três dias de exame serão organizados com base
em provas gerais (para todos os candidatos) e provas específicas para diferentes cursos,
conforme apresentado a seguir.
 1º dia: prova com quatro horas de duração, em que os candidatos respondem a 10
questões de Português e elaboram uma Redação.
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 2º dia: prova com quatro horas de duração, em que os candidatos respondem a
um conjunto de 20 questões sobre Química, Biologia, Física, Matemática, Geogra-
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fia, História e Inglês. Nessa fase também serão incluídas questões interdisciplinares, abordando temas contemporâneos, que demandem do candidato respostas
críticas e reflexivas, considerando que questões discursivas com conhecimentos
de mais de uma disciplina permitirão avaliar a formação geral do candidato ao
término do Ensino Médio. Cumpre ressaltar que a questão “tempo” não deve ser
um problema relevante nesse caso, pois, em outros vestibulares importantes, os
candidatos realizam provas com um número de questões mais elevado no período
de quatro horas. Os diversos conteúdos terão, nessa prova, uma abordagem ampla.
 3º dia: com o intuito de aferir a capacidade do candidato para lidar com temas e
linguagens essenciais ao seu futuro curso de graduação, nesse dia a prova, com
quatro horas de duração, envolverá 12 questões de duas ou três disciplinas selecionadas pelas Unidades que abrigam determinado curso. Se a escolha recair em duas
disciplinas, cada uma delas terá seis questões. Se a escolha for por três disciplinas,
serão quatro questões de cada uma delas.
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O quadro a seguir resume a proposta. Todas as provas dessa etapa passam a ter a mesma importância, independentemente da carreira.

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 223

Dia da Prova

Questões da prova

1º dia

LP (10 questões) + Redação

2º dia

M/Q/F/B/H/G/I (20 questões)

3º dia

12 questões de 2 ou 3 disciplinas (6 questões por disciplina se a opção for por 2;
ou 4 questões por disciplina se a opção for por 3) escolhidas entre M/Q/F/B/H/G

As questões da 2a fase do Vestibular da USP terão, portanto, caráter discursivo e exigirão dos candidatos a capacidade de identificação do problema proposto e formulação de
uma resposta em linguagem correta e que atenda às expectativas. No 2º dia de prova, os
aspectos anteriormente elencados serão avaliados de modo amplo e, em alguns casos,
tratados de modo a buscar articulações entre distintos campos do conhecimento. No 3º
dia, as questões avaliarão a capacidade dos candidatos no trabalho com situações mais
específicas, vinculadas ao curso escolhido e os conteúdos serão abordados de modo mais
aprofundado.
As provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura serão realizadas logo
após o 3º dia de exame e consideradas como uma 4ª prova da 2ª Fase. Nos cursos de Música e Artes, serão realizadas antes da 1ª Fase, como vem acontecendo. Mantendo a premissa
de que a 2ª Fase é um instrumento universal de avaliação dos candidatos com base no
aprendizado adquirido no Ensino Médio, as provas de carreiras com exame de Habilidades
Específicas terão o mesmo peso.
Em síntese, as mudanças aprovadas para o Vestibular da USP 2010, são as seguintes:
 inclusão na 2ª Fase de questões contextualizadas e de caráter interdisciplinar. O trabalho com temas ou questões inspiradas em situações-problema pode ser usado
para induzir a integração entre áreas afins;
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 a 2a fase passa a ser realizada em três dias, sendo que no 1º e no 2º dias será avaliada a formação geral do candidato e, no 3º dia, será feita uma avaliação mais
específica.
O processo de seleção de alunos na USP caracteriza-se pela lisura e transparência e
reflete o comprometimento da Universidade com a consolidação de elevados padrões
acadêmicos. Em consonância com esses princípios já consagrados, espera-se que o novo
formato do Vestibular seja eficiente para selecionar alunos com as características desejadas
pela USP e com desempenho acadêmico amplamente satisfatório em seus cursos.
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 a nota da 1a fase não é utilizada no cômputo do desempenho final dos candidatos,
mantendo os critérios atualmente vigentes para a convocação de candidatos para
a 2a fase. Com essa iniciativa, valoriza-se a 2a fase, na qual diferentes capacidades
podem ser avaliadas (o candidato deve apresentar explicações e soluções originais,
aplicar o aprendizado em situações novas, analisar informações, fatos ou fenômenos, formular argumentos etc);
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III. Perspectivas: Preocupações e
Mudanças Futuras
Com o objetivo de apontar demandas para a Câmara do Vestibular (CV), seguem algumas considerações e demandas para estudos, análises e encaminhamentos sobre a tendência de queda de inscritos no Vestibular USP e a necessidade de revisão dos programas
das disciplinas.

QUEDA NO NÚMERO DE INSCRITOS

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

A primeira questão refere-se à queda no número de inscritos. Embora o Vestibular USP
continue sendo o mais concorrido do país, nos últimos anos observa-se uma tendência de
queda no número de inscritos.
A USP vem continuamente ampliando o número de vagas, conforme mostra a figura 1.
Nos últimos nove anos houve um aumento expressivo de 43,6% das vagas, em decorrência
da abertura de novos campi e da ampliação do número de cursos na USP.
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Figura 1. Ampliação do número de vagas na USP no período de 2001 a 2009.

Até 2006, a ampliação de vagas na USP foi acompanhada pelo aumento do número de
inscrições no Vestibular em carreiras com curso USP, como mostra a figura 2. A partir de
então, teve início uma trajetória de queda nas inscrições dos vestibulares das universidades
públicas no país.
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Figura 2. Número de inscritos no vestibular.

Os dados do Vestibular USP permitem compreender os condicionantes mais amplos
que interferem na diminuição geral dos inscritos nos vestibulares e, dentre eles, os oriundos
do ensino público. Como se percebe, com base nos dados da FUVEST mostrados na figura
2, o número de inscritos no vestibular para os cursos da USP caiu de 152.927 em 2006, para
125.998 em 2007, 123.476 em 2008 e 122.472 em 2009.
Cabe à Câmara do Vestibular analisar tais dados mais profundamente, para além das
interferências do Pró-Uni, programa do governo federal que oferece bolsas aos estudantes
que ingressarem nas instituições privadas de ensino superior e da ampliação de vagas nas
universidades federais públicas.

REVISÃO DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
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Um dos fundamentos do novo modelo aprovado para o Vestibular da USP é a realização de provas mais sintonizadas com as normas estabelecidas pela LDB, ou seja, o desenvolvimento de um aprendizado voltado para uma compreensão mais alargada dos conteúdos, que devem ser abordados de modo interdisciplinar e contextualizado. Em suma,
deseja-se avaliar se o aluno compreende o significado dos conteúdos estudados durante o
Ensino Médio e sabe situá-los e empregá-los para descrever e problematizar a natureza e
a sociedade na qual está inserido.
A proposta de mudança do Vestibular da USP foi desenhada tendo em vista a importância da avaliação completa do candidato, em que todas as matérias do Ensino Médio
são importantes, respeitadas as necessidades de aprofundamento inerentes aos diferentes
cursos. Elementos discriminadores dessas especificidades integrarão o conjunto de provas
da 2ª Fase.
Programas muito extensos, entretanto, caracterizam uma avaliação “conteudista”, na
direção contrária ao que se propõe aqui. Cumpre, portanto, revisar os programas vigentes,
para melhor aproximá-los aos Parâmetros Curriculares Nacionais que norteiam o Ensino
Médio e ao perfil pretendido pela USP para os seus ingressantes.
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AVALIAÇÃO DE CURSOS
DE GRADUAÇÃO
(Sistema Integrado de Indicadores da graduação - SIGA)
Por que a USP (ainda) não Participa do ENADE?
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Introdução
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Porque avaliar os cursos de graduação
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O Sistema Integrado de Indicadores da Graduação (SIGA) é formado por um conjunto
de instrumentos e mecanismos para a realização da Avaliação de Cursos da Graduação,
que a Pró-Reitoria de Graduação (Pró-G), perseguindo as metas traçadas nesta gestão, disponibilizou para todas as Unidades da USP, em 2009.
Em articulação com as políticas que orientaram a condução das ações da Pró-G, indicadas pelos compromissos e metas de gestão assumidos desde 2006, o SIGA apresentase como um potente instrumento de valorização e qualificação do trabalho realizado na
Graduação, por favorecer a proposição de ações ancoradas em diferentes patamares de
apreensão e interpretação dos contextos e das realidades dos cursos.
O SIGA vem sendo elaborado pela Câmara de Avaliação1 da Pró-G, desde 2007, e sua
proposição ancorou-se em estudos de pesquisas e em apreciações de experiências nacionais e internacionais no campo da Avaliação no Ensino Superior, bem como no conjunto
de normas e regulamentações produzidas pelos governos nacional e estadual e nos compromissos, diretrizes e normatizações da Pró-G.
Inicialmente, optou-se pelo estudo das iniciativas de avaliação realizadas na USP em
momentos anteriores. Destacam-se, dentre elas, as pesquisas sobre a Evasão2 e sobre
Egressos3.
As recomendações produzidas no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das
Universidades Brasileiras (ForGRAD), as orientações do Processo de Bologna e a literatura
especializada foram também referenciais para a organização do SIGA.
Além disso, teve-se em conta as iniciativas implementadas pelas Unidades4. Ainda em
2007, como atividade preparatória para o I Seminário de Avaliação de Cursos da Graduação,
promovido pela Pró-G, houve consulta às Unidades sobre suas atividades neste campo.
Responderam à consulta, 34 Unidades e 3 Museus. Em relatório de mapeamento dessas
iniciativas, produzido pela Profa. Dra. Sandra Maria Zakia Lian Sousa, da Faculdade de Educação, identificou-se que em 27 Unidades havia algum tipo de avaliação em andamento,
1 Câmara de Avaliação – CA: Docentes: T - Amauri Pereira de Oliveira – IAG; S - Paul Jean Etienne Jeszensky – EP; T –
Manoel Antonio Lopes Rodrigues Alves - Eesc (Coordenador); S – Germano Tremiliosi Filho – IQSC; T – Júlio Cerca Serrão
– EEFE; S – Maria José Clapis – EERP; T – Isabel Cristina Gomes – IP; S – Regina Mara Fisberg – FSP; T – Vera Lucia Fava - Fea
(Vice-Coordenadora); S – Adalgisa Rodrigues de Andrade – FFCLRP; T – Maria Cristina Motta de Toledo – EACH; S – Heleno
Taveira Torres – FD; Discentes: T – Thiago Mahrenholz – ECA; S – Julia Coelho Da Paz Almeida - FFLCH.
2 Ver: PELISSARI, R.; PINTO JÚNIOR, D. L., 2009 e estudos realizados pelo NAEG.
3 Ver: OLIVEIRA, R. P.; SOUSA, S. Z.; PENIN, S. T. S., 2006 .
4 Avaliação de Cursos de Graduação na USP: iniciativas em andamento e perspectivas (Mimeo, 2007).
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a.

Possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento dos cursos em suas dimensões: proposta pedagógica; recursos humanos; manutenção e ampliação de infra-estrutura.

b.

Apoiar a elaboração de Programas de Gestão Institucional e o aprimoramento de Projetos Político Pedagógicos dos Cursos, que possibilitem também
elementos para a reconstrução da identidade do docente com o Curso.

c.

Apoiar o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de avaliação,
no sentido de aprimorar a realização dos cursos de graduação na USP.

d.

Facilitar a análise e a proposição de adequações dos cursos oferecidos pelas
Unidades, a fim de fomentar a melhoria qualitativa da formação dos estudantes.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

ainda, que essas avaliações estavam mais focadas no desempenho docente e de turmas.
Em ambos os casos, foi possível apreender “a incorporação de perspectiva de obtenção de
informações sobre o lugar da disciplina na grade curricular, com vistas a apreciar a seqüência e integração curricular” (2007, p. 2). O que quer dizer que o movimento de Avaliação
em algumas das Unidades já apontava para a necessidade de se avaliar os cursos mais
amplamente.
Além da demanda crescente, nas Unidades, por procedimentos avaliativos mais efetivos, porque capazes de mobilizar alunos e docentes na melhoria contínua dos cursos, também foi decisivo, para que o sistema SIGA se propusesse, o modo como a Pró-G entende o
papel da Avaliação de Cursos na Universidade e seu papel na organização dessa avaliação.
Para a Pró-G, o ensino na Graduação é tão importante quanto a realização de pesquisas
e de atividades de extensão. Essa perspectiva é consensual, no entanto, é na sua tradução
em práticas que se explicitam os compromissos com a valorização da Graduação e os papéis de cada uma das instâncias de gestão na Universidade.
No âmbito da Avaliação de Cursos, a Pró-G pretende destacar a Graduação como unidade integradora das ações de formação para os alunos e de vínculos pedagógicos para
os professores. Assim, o sistema foi proposto como um processo de co-responsabilização
e, portanto, atribuição das Comissões de Graduação em cada uma das Unidades, visando
apoiar o contínuo aprimoramento dos Cursos de Graduação da USP por meio da consecução dos seguintes objetivos específicos:
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I. As Concepções Teóricas
Entende-se a Avaliação de Cursos como instrumento de gestão que, associada ao planejamento, permite realizar escolhas sustentadas e intervenções efetivas.
Ao longo do processo de definição e implementação de ações, a avaliação assume
papéis cujos resultados são parâmetros para o planejamento e sua execução. Assim, pretende-se que a Avaliação de Cursos permita:
 diagnosticar a qualidade que se tem e orientar a definição de diretrizes, objetivos,
metas, planos, ações e condições de realização;
 checar o quanto as ações propostas estão de acordo com as diretrizes estabelecidas e quais as possibilidades de que os resultados das ações propostas impactem
o alcance dos objetivos e metas;
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 desenvolver apreciações sobre o andamento dos cursos no decorrer de sua realização, possibilitando as reorientações que se fizerem necessárias;
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 verificar os resultados da formação realizada em cada um dos cursos das Unidades
da USP.
Considerando a Avaliação como um complexo campo de disputas que tem ação sobre
o objeto avaliado (cursos) e sobre toda a instituição (universidade) por seu potencial de indução, de mobilização, de legitimar práticas e saberes, de instrumentalizar a proposição de
políticas e de oferecer elementos para a tomada de decisão, as diretrizes políticas definidas
pela Pró-G para a proposição da Avaliação de Cursos na USP, que resultou na organização
e disponibilização do portal5 SIGA, são as que se seguem:
 Avaliações que pretendam manter-se ao longo do tempo devem ter conseqüências práticas que lhe dêem legitimidade.
 Os procedimentos avaliativos devem envolver todos os públicos de modo ativo
e participativo, desenvolvendo suas etapas com transparência e possibilitando o
reconhecimento da diversidade e das especificidades dos Cursos em cada uma das
Unidades da Universidade.
 A avaliação deve ser processo formativo; contínuo e propositor de responsabilização.

5

Ambiente virtual que disponibiliza o Sistema Integrado de Indicadores da Graduação.
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Para além das possibilidades de comparar o executado com o previsto, em relação aos
objetivos, metodologias, atividades, recursos etc., a avaliação deve permitir identificar, analisar e julgar mudanças quantitativas e qualitativas no contexto das intervenções e, ainda,
subsidiar as decisões de natureza pedagógica e administrativa.
Assim¸ considerou-se que os focos centrais da Avaliação de Cursos da Graduação na
USP deveriam compor uma matriz avaliativa que visa pôr em relação as seguintes dimensões: o que se anuncia como proposta, o que se realiza, as condições de realização, as
percepções dos envolvidos e os impactos do trabalho realizado sobre as trajetórias dos
egressos, segundo suas opiniões.
Sobre o que o Curso se propõe a realizar, encontram-se as diretrizes e as descrições de
ações contidas em seus Projetos Político-Pedagógicos e em seus Planos de Metas e Ações.
Nesses documentos, cada uma das Unidades poderá verificar a coerência e adequação
entre missão, diretrizes, objetivos, metas, planos e ações; a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; o envolvimento do corpo docente, discente e técnico-administrativo nas
atividades promovidas no curso; a coerência na distribuição das disciplinas dos cursos, sua
articulação, seus conteúdos e metodologias e processos de avaliação de alunos; a organização de estudos interdisciplinares; e a relação entre esses documentos.
Sobre o que se realiza, têm-se informações originadas em fontes variadas: caracterização e diagnóstico dos ingressantes e suas necessidades; dados de matrícula; dados de fluxo – aprovação, reprovação, evasão e conclusão; tempo de permanência; e desempenho
acadêmico; opiniões e percepções de estudantes e docentes sobre o desenvolvimento do
curso e das disciplinas.
Sobre as condições de realização do Curso, têm-se os recursos da unidade, suas instalações, seus equipamentos, seus materiais; o quadro docente e de funcionários de apoio às
atividades acadêmicas (pedagógicas e de gestão); a oferta de bolsas de iniciação científica;
as possibilidades de divulgação da produção discente e docente; a natureza e diversidade
dos estágios; a pesquisa como princípio educativo e científico; a colaboração interdisciplinar, interdepartamental e interinstitucional; a cooperação internacional.
Por fim, sobre os impactos no desenvolvimento e na vida profissional dos egressos dos
cursos, têm-se a possibilidade de coletar informações, opiniões e percepções dos estudantes que passaram pela USP, visando identificar suas trajetórias profissionais e acadêmicas.
A periodicidade estabelecida para a Avaliação de Cursos foi inicialmente fixada de acordo com os módulos dos cursos, semestral ou anual, sendo posteriormente definida como
semestral de modo a possibilitar a integral participação do corpo docente.
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 Os procedimentos avaliativos devem reunir informações de diferentes fontes/informantes e seguir protocolos de segurança e confiabilidade.
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II. Os Procedimentos e
Instrumentos

RELATÓRIO DE GESTÃO  QUADRIÊNIO 2006/2009

Tendo em conta os objetivos propostos para a Avaliação de Cursos na USP, a Câmara
de Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação, propôs que, para cada uma das dimensões e
públicos dos cursos, se organizassem instrumentos de avaliação capazes de, em seu conjunto, reunir informações relevantes que subsidiem ações visando à melhoria permanente
da qualidade dos cursos.
A partir da matriz avaliativa, foram organizados instrumentos e definidos procedimentos para a realização do processo de Avaliação de Cursos da USP, considerando a diversidade de cursos, de enfoques científicos e práticas pedagógicas.
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Dimensões

Conteúdos

Fontes

O que se propõe
realizar

Coerência e adequação entre missão,
diretrizes, objetivos, metas, planos e
ações.

• Projeto Político-Pedagógico dos Cursos
• Plano de Metas e Ações das Unidades.

O que se realiza

Caracterização e diagnóstico do
desenvolvimento dos cursos.

Dados coletados pela Fuvest e pelo
JupiterWeb.

Condições de
realização

Recursos, ofertas e articulações
possíveis.

Indicadores de fluxo e desempenho.

Percepções dos
envolvidos

Opiniões e percepções sobre o
desenvolvimento dos Cursos

• Estudantes;
• Docentes;
• Gestores.

Impactos do
trabalho realizado

Trajetórias profissionais e acadêmicas.

Egressos dos Cursos de Graduação

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

III. Matriz Avaliativa

Para o alcance dos objetivos do SIGA, foram organizados cinco módulos de consulta e
de coleta de dados. São eles:
1. Indicadores Gerais;
2. Alunos;
3. Egressos;
4. Docentes;
5. Indicadores Específicos - Cursos.

Indicadores Gerais
Indicadores definidos pela Pró-Reitoria de Graduação e disponibilizados aos gestores
dos cursos. Esses indicadores são baseados em informações acadêmicas fornecidas pelo
Sistema Júpiter. Referem-se a informações sobre número de matrículas, tempo médio de
conclusão dos cursos, evasão, entre outras, permitindo análises estatísticas que facilitam o
entendimento da dinâmica dos cursos de Graduação.
Alunos da Graduação
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Este módulo refere-se ao conjunto de informações sobre o perfil sociocultural dos estudantes e também sobre suas opiniões relativas ao desenvolvimento do curso. O aluno
pode atualizar o seu perfil sempre que desejar, gerando informações atualizadas e úteis
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para a definição e o redimensionamento de políticas sociais e de apoio à permanência,
praticadas pela Universidade.
Egressos
Este módulo destina-se à coleta de dados sobre os egressos dos Cursos de Graduação da USP, com o objetivo de estreitar o vínculo entre a Universidade e seus ex-alunos e
fornecer informações úteis para eventuais revisões dos Projetos Político-Pedagógicos dos
Cursos de Graduação. Pretende-se conhecer suas trajetórias profissionais e acadêmicas e
suas apreciações sobre as contribuições da formação realizada para suas trajetórias.
Docentes
Neste módulo são coletadas e disponibilizadas informações referentes às opiniões e
percepções dos docentes em relação às condições de desenvolvimento do trabalho e informações sobre práticas pedagógicas.
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Indicadores Específicos: cursos
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Este módulo é constituído por indicadores específicos dos cursos de graduação, estruturados a partir de informações fornecidas pelo Sistema Júpiter e outras disponibilizadas
pelas Comissões de Graduação (CGs) e Coordenações de Curso (CoCs). Essas informações
referem-se à estrutura curricular; estágios; aprovação e reprovação; ensino a distância; atividades de extensão; iniciação científica; internacionalização; condições de trabalho das CGs
e CoCs, entre outras.
Complementando as informações disponibilizadas pelo SIGA, a Câmara de Avaliação,
no primeiro semestre de 2009, encaminhou aos gestores dos cursos uma análise de seus
Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) e de seus Planos de Metas e Ações (PMAs), visando
apoiar sua utilização como instrumentos de gestão. Além de registrar apreciações sobre os
documentos, a análise indicou recomendações para o refinamento dos Projetos e Planos,
de modo que se reúnam pistas para sua melhoria. Os critérios assumidos para análise desses documentos, são:
 Clareza das metas, ou seja, se as metas explicitam com precisão as ações a serem
realizadas, sua abrangência e prazos de execução.
 Exeqüibilidade das metas, ou seja, indicação das condições necessárias para seu
alcance e responsáveis pelo seu provimento, bem como, os que se prevêem envolver na implementação das ações.
 Organização interna dos PPPs, no que se refere a articulação e coerência de seus
elementos (objetivos, conteúdos, atividades, recursos e avaliação).
 Precisão e detalhamento dos aspectos a serem focalizados enquanto diretrizes de
reformulação dos PPPs.
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 Indicações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação, pelo
CNE (Parecer 776/97, CES, aprovado em 03/12/1997 e Parecer 583/2001, CES, aprovado em 04/04/2001).
 Deliberação 07/2000 do CEE que dispõe sobre a autorização para funcionamento
e reconhecimento de cursos e habilitações novos, oferecidos por Instituição de
Ensino Superior.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Ainda, a Câmara de Avaliação da Pró-G, visando apoiar os gestores dos cursos de graduação na revisão e atualização de seus Projetos Político Pedagógicos (PPPs), disponibiliza,
no Portal do SIGA, um roteiro contendo os principais itens que devem estar explicitados
nos PPPs.
Pretende-se com isso, oferecer às CGs e CoCs parâmetros ancorados na legislação vigente e nos documentos produzidos pelos cursos. Para a proposição do roteiro, foram
considerados:

 Indicações produzidas pelo ForGRAD (1999; 2000a; 2000b).
 Atuais PPPs dos Cursos de Graduação da USP.
As diretrizes gerais para elaboração do PPP, recomendadas aos cursos, são:
 Elaboração coletiva do documento de sistematização das concepções, ações e
proposições de desenvolvimento do curso – PPP.
 Entendimento da formação realizada nos cursos de graduação como etapa inicial
da formação continuada.
 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como condição, mesmo, de
realização dos cursos.
 Explicitação da articulação entre teoria e prática no desenvolvimento das aulas
(ancoragem em pesquisas para a organização dos planos de aula).
 Organização didático-pedagógica com flexibilidade da estrutura curricular.
 Incorporação de processos de acompanhamento e de avaliação da Universidade,
como instrumento de gestão do PPP e fonte de dados e informações sobre o andamento do curso.
 Consideração de cenários e demandas da área de desenvolvimento do curso e do
mundo do trabalho.
No Portal SIGA, estão disponíveis os mecanismos para que cada um dos Cursos possa informar sobre seus PPPs e PMAs, após suas revisões e atualizações. Para os Projetos
Político-Pedagógicos, os blocos de informações sugeridos compreendem:
1 – Contextos:
 Descrição e contextualização do curso.
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 Perfil do egresso.

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2006-2009.indb 236

10/2/2010 10:37:26

2 – Diretrizes e Objetivos:
 Objetivo Geral e Objetivos Específicos.
 Diretrizes Curriculares.
3 – Estrutura e Metodologias:
 Estrutura Curricular e Ementário das disciplinas e atividades.
 Metodologias.
 Estágios e Atividades Complementares (objetivos, formato, acompanhamento, integração com as disciplinas do curso).
 Trabalho de Conclusão de Curso (objetivos, formato, acompanhamento, integração com as disciplinas do curso).
 Programas de Apoio aos Alunos.
 Realização de pesquisa e extensão e sua articulação com o ensino.
 Bibliografia básica (acervo da Biblioteca).
4 – Informações Gerais
 Número de vagas iniciais e turno de funcionamento.
 Duração, carga horária e tempo de integralização.
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 Relação e perfil dos docentes.
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 Acompanhamento das atividades de formação docente.
 Instalações, equipamentos, laboratórios.
 Atividades não presenciais.
5 – Gestão:
 Acompanhamento e Avaliação do Curso, e/ou de disciplinas, (periodicidade, aproveitamento, auto-avaliação, avaliação etc.), os objetivos da avaliação e o emprego de seus resultados.
 Processos de gestão empregados (envolvimento com os processos de avaliação; colegiados, mecanismos e processos de gestão, de coleta e processamento da informação e de planejamento).
 Atividades não presenciais.
O roteiro de elaboração do Plano de Metas e Ações segue os itens básicos de planejamento:
 Apresentação geral do curso e contextualização da área.
 Descrição das metas, com sua abrangência e prazo.
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 Descrição de condições para execução das ações.
 Abrangência das ações.
 Responsáveis pelas ações.
 Envolvidos na execução das ações.
 Cronograma de execução.
No ambiente virtual SIGA encontram-se quatro níveis de acesso às informações do Portal, definidos de acordo com o tipo de usuário: 1. Gestores; 2. Docentes; 3. Estudantes e 4.
Egressos. Gestores e docentes acessam o Sistema mediante o uso de login e senha. Estudantes e egressos serão redirecionados automaticamente para o Sistema Júpiter.
São agentes do Processo de Avaliação de Cursos, implementado pelo SIGA: a Pró-Reitoria de Graduação / Câmara de Avaliação; as Comissões de Graduação e Comissões de
Coordenação de Cursos; os Docentes; os Discentes e os Egressos dos cursos.
Para a organização, disponibilização e manutenção do sistema, seus instrumentos, suas
ferramentas e suas funções:
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 Descrição de estratégias ou ações para o alcance das metas.

 Câmara de Avaliação: definição e coordenação geral do processo, propondo ao Conselho de Graduação o detalhamento dos elementos e etapas do
mesmo.
 CIAGRI / ESALQ: desenvolvimento de ferramenta computacional que permita a implementação de questões de alternativas fechadas (option-button)
ou qualitativas por meio de caixas de textos (text-box); desenvolvimento
de módulo específico do Portal de Egressos e disponibilização do Portal de
Egressos.
 DI: coordenação do desenvolvimento das ferramentas computacionais e
definição de seus parâmetros de articulação com o Sistema Júpiter.
 Laboratório de Estatística / do ICMC: desenvolvimento do Portal de Evasão
e, em relação às ferramentas desenvolvidas para esse Portal, a definição e
desenvolvimento das portabilidades para os módulos que integram o Processo de Avaliação.
 NAEG: assessoramento ao desenvolvimento das ferramentas computacionais para o módulo de Discentes.
 SATG: definição de procedimentos para a coleta de dados e assessoria ao
desenvolvimento das ferramentas computacionais – em particular na definição de seus parâmetros de articulação com o Sistema Júpiter.
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 Equipe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da EESC: desenvolvimento do web design do Portal e de suas interfaces amigáveis.
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IV. Resultados Preliminares
A partir do segundo semestre de 2009, todos os cursos de todas as Unidades da USP
estão participando dos procedimentos de Avaliação de Cursos. No portal SIGA é possível
ter acesso às informações e, no caso dos gestores, fazer simulações estatísticas utilizando
os resultados até o momento.
Apresentam-se, a seguir, alguns desses resultados, que se referem à evasão, à conclusão
e à migração na Graduação, em toda a Universidade, calculados com base em dados sobre
a situação dos alunos em agosto de 2008. As informações gerais aqui reunidas tratam de
ingressantes de 1999 a 2008. No próximo ano, pretende-se agregar os ingressantes de
2009 e 2010.
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EVASÃO
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Considera-se evasão qualquer tipo de encerramento, exceto conclusão do curso, conclusão de disciplinas didáticas da Faculdade de Educação e falecimento. A evasão pode
ocorrer a pedido do aluno ou por ato administrativo (jubilamento). As transferências internas à USP, bem como os encerramentos por novo ingresso, não são computados como
evasão da Universidade como um todo, mas o são para as Unidades e cursos.
A Tabela 1 apresenta a porcentagem de alunos evadidos até agosto de 2008, segundo
o ano de ingresso. Como ainda há alunos ativos para todos os anos de ingresso considerados, não se tem a taxa final de evasão para nenhum deles. O valor mais próximo a essa taxa
final é o referente aos ingressantes de 1999, tendo em vista que apenas 2,50% continuavam
ativos em agosto de 2008. Até esse mês, 21,75% dos alunos que ingressaram na USP em
1999 não concluíram seus cursos. Os valores correspondentes para os anos seguintes caem
sistematicamente, mas aumenta, também de forma regular, a porcentagem de alunos ativos, e se desconhece no momento, quantos virão a evadir. A manutenção do cálculo desse
indicador é fundamental, pois permitirá que se conheça a trajetória da evasão na USP ao
longo do tempo.

239

10/2/2010 10:37:26

Ano de
ingresso

USP
Ativos

Biológicas

Evadidos

Exatas

Humanas

Ativos

Evadidos

Ativos

Evadidos

Ativos

Evadidos

1999
2,50
21,75
0,63
2000
4,49
20,31
1,83
2001
7,84
16,26
2,77
2002
15,76
15,76
9,93
2003
35,78
13,25
34,30
2004
68,22
11,93
66,46
2005
84,62
11,16
92,12
2006
89,20
7,28
95,07
2007
92,16
5,57
95,95
2008
97,38
2,31
98,82
(*) Evasão computada até agosto/2008.

6,51
7,47
5,11
6,73
4,26
5,68
5,50
3,08
2,74
1,01

3,29
5,72
9,79
17,74
35,44
68,93
80,57
84,04
88,68
97,11

22,33
20,67
17,74
16,77
13,63
12,48
12,62
9,66
6,72
2,28

3,03
5,14
9,45
17,74
36,88
68,71
83,56
89,83
92,70
96,84

29,25
26,67
21,45
20,05
17,92
15,04
13,11
7,77
6,23
2,98
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TABELA 1 - PORCENTAGEM DE ALUNOS SEGUNDO O STATUS*
Total USP e grandes áreas – Ingressantes de 1999 a 2008

Podem também ser observadas na Tabela 1, as taxas de evasão para as grandes áreas.
A área de Biológicas apresenta evasão substancialmente menor do que a média da USP.
Considerando os ingressantes de 1999, a maior taxa de evasão é da área de Humanas, mas
para ingressantes dos anos seguintes, a taxa de Humanas se aproxima cada vez mais da de
Exatas e, em 2006 e 2007 as posições se invertem.
A Tabela 2 relaciona ano de ingresso e ano de ocorrência da evasão. Verifica-se que a
Evasão é maior no 1º ano para todos os anos de ingresso. Particularmente para evasão no
ano de ingresso, nota-se significativa redução das taxas para os anos de ingresso 2001 a
2007 em relação a 1999 e 2000; não há, porém, evidência de tendência permanente de
queda. Destaca-se que as taxas para 2008 são menores porque não foram computadas as
evasões após agosto.
TABELA 2 - PORCENTAGEM DE ALUNOS EVADIDOS*
Ano de Ingresso X Ano de Evasão
USP – Ingressantes de 1999 a 2008
Ano de
ingresso

240

Ano de evasão
1999
8,59

2000
3,62
7,51

2001
2,52
3,15
5,15

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(*) Evasão computada até agosto/2008.
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2002
2,16
2,94
2,76
5,95

2003
1,31
1,59
2,59
2,71
5,16

2004
1,10
1,61
1,73
2,13
2,59
5,39

2005
1,03
1,57
1,38
1,89
1,88
2,30
5,81

2006
0,85
1,11
1,26
1,59
2,17
2,54
3,01
4,64

2007
0,44
0,68
1,14
1,28
1,21
1,46
1,77
1,86
5,11

2008
0,11
0,17
0,27
0,23
0,25
0,24
0,57
0,78
0,46
2,31
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Na Tabela 3 registra-se a relação entre taxa da evasão e período do curso. Encontra-se
menor evasão nos cursos de período integral (maior porcentagem de alunos em período
integral na área de Biológicas – 73,6%; em seguida, Exatas – 58,8%; Humanas só 4,78%).
A maior evasão se dá nos cursos vespertinos (apenas 5,5% dos alunos da USP estão nesse
tipo de curso, a grande maioria (84,9%) dos quais na área de Humanas). A evasão no noturno está próxima daquela do vespertino (35,3% dos alunos da USP estão nesse tipo de
curso, 67,4% dos quais na área de Humanas).
TABELA 3 - PORCENTAGEM DE ALUNOS EVADIDOS SEGUNDO O PERÍODO*
USP – Ingressantes de 1999 a 2008
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Ano de
ingresso
Integral
Matutino
1999
9,05
25,51
2000
9,57
20,84
2001
8,20
20,13
2002
7,64
15,41
2003
6,02
14,62
2004
6,83
13,14
2005
5,67
11,75
2006
3,72
8,14
2007
2,69
4,28
2008
1,19
2,59
(*) Evasão computada até agosto/2008.
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Período
Diurno
24,18
24,03
17,71
16,51
13,14
9,30
9,29
7,04
5,96
2,17

Vespertino
35,57
32,05
27,87
26,86
25,57
24,52
15,57
9,82
7,52
3,44

Noturno
33,89
31,02
22,66
22,95
19,55
16,79
16,14
10,10
8,27
3,18

A relação entre taxa da evasão e sexo apresenta-se na Tabela 4. Como se pode verificar,
a taxa de evasão masculina é 55% superior à feminina, para a USP como um todo; isso
acentua a evasão tendo em vista que 56,5% dos alunos ingressantes de 1999 a 2008 são
do sexo masculino.
TABELA 4 - ALUNOS EVADIDOS SEGUNDO O SEXO*
Total USP e grandes áreas – Ingressantes de 1999 a 2008
Evasão – sexo feminino

Evasão – sexo masculino

%

número

%

Número

USP

8,97

3413

13,91

6883

Biológicas

3,85

490

5,84

484

Exatas
Humanas

9,80

607

13,17

2697

12,12

2316

17,91

3702
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Para se ter um indicador preciso sobre as taxas de conclusão é necessário tratar os
dados dos cursos isoladamente, pois o período ideal de integralização dos cursos varia
hoje de 8 a 12 semestres (exceção feita ao curso de Ciências Biológicas – noturno que tem
duração de 12 a 18 semestres). Como pouco mais de metade dos cursos tem duração ideal
de 8 semestres e pouco mais de um terço tem duração ideal de 10 semestres, foi calculada,
para cada ano de ingresso, a porcentagem de alunos que concluiu o curso em até 4 anos,
em até 5 anos e até o 1º semestre de 2008.
Apenas 11% a 12% dos alunos concluem o curso até 4 anos e 41% a 43,5% em até 5
anos. Portanto, mais da metade dos alunos não integraliza o curso no período ideal. Os
percentuais variam de forma assistemática em relação ao ano de ingresso, ou seja, não se
observa tendência de melhora nem de piora no tempo de conclusão do curso, como se
pode conferir na tabela a seguir.
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CONCLUSÃO DO CURSO

TABELA 5 - PORCENTAGEM DE ALUNOS CONCLUINTES SEGUNDO O TEMPO
DE CONCLUSÃO DO CURSO
USP – Ingressantes de 1999 a 2004
Tempo de conclusão do curso

ano de
ingresso

até 4 anos

até 5anos

até 1º sem/2008

1999

11,26

43,43

71,61

2000

11,11

42,58

70,65

2001

11,64

43,13

71,08

2002

11,69

42,71

64,38

2003

12,03

41,21

46,42

2004

11,35

15,56*

15,56

(*) Conclusão computada até 1º semestre de 2008.

MIGRAÇÃO
A porcentagem de alunos que migram de um curso para outro se apresenta em torno
de 4% para a USP como um todo. Os valores são menores para os ingressantes de 2007 e
2008 porque a transferência é maior quando o aluno está no segundo ou terceiro ano do
seu curso de ingresso por vestibular. A migração dos alunos da área de Exatas é substancialmente maior do que a das outras duas áreas.
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TABELA 6 - PORCENTAGEM DE ALUNOS QUE MIGRARAM
Total USP e grandes áreas – Ingressantes de 1999 a 2008
Ano de
ingresso

USP

Biológicas

Exatas

Humanas

1999

3,94

1,83

8,44

2,56

2000

4,24

1,83

8,28

3,15

2001

4,47

2,50

9,31

2,70

2002

3,85

2,14

6,59

3,11

2003

4,39

2,08

8,08

3,02

2004

4,21

1,88

7,68

2,90

2005

3,95

1,99

6,63

3,05

2006

3,44

1,81

6,18

2,33

2007

2,23

1,27

4,57

1,05

2008

0,30

0,13

0,61

0,17

Total

3,39

1,71

6,29

2,33
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Todos os indicadores apresentados nas tabelas acima podem ser computados por
campus, Unidade, curso e período.
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O SIGA foi criado para facilitar o acesso da comunidade USP a informações atualizadas
sobre os cursos e tem como finalidade fornecer elementos para a reflexão sobre estratégias
e procedimentos que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino nos Cursos de
Graduação da USP.
Como uma importante dimensão da gestão dos cursos, a Avaliação proposta e em desenvolvimento pela Pró-G, ancora-se no pressuposto de que há diversidade de situações,
histórico e condições de realização dos cursos em cada uma das Unidades da USP. Portanto, é fundamental que cada uma das unidades realize procedimentos interpretativos e de
tratamento dos dados ancorados em seus contextos, suas concepções e seus critérios, de
tal modo que se garanta sua incorporação nas rotinas das unidades e o uso efetivo de seus
resultados, como condição de sua credibilidade e legitimidade.
Destaca-se que, dentre os maiores desafios da avaliação estão sua difusão e o uso de
seus resultados. Embora a avaliação carregue grande potencial de indução de mudanças,
portanto, de sustentar as decisões e as ações decorrentes delas, na maioria das vezes, ela
tem servido apenas para se saber sobre a qualidade que se tem e pouco tem servido para
orientar as mudanças.
Visando enfrentar esses desafios, a Pró-G tem divulgado informações para os cursos,
por meio do portal SIGA e espera que a análise de informações confiáveis seja capaz de
mobilizar docentes, alunos e gestores dos cursos para a melhoria contínua.
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V. Considerações Finais
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