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RESUMO: Este artigo foi elaborado a partir de um projeto piloto intitulado O ato de estudar como processo
autorregulatório, desenvolvido com os acadêmicos do 1º período do curso de Engenharia Civil da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Pato Branco. O projeto está em andamento, com término previsto para
julho de 2017. A finalidade é apresentar questões sobre estratégias e processos de autorregulação da aprendizagem,
com o objetivo de possibilitar aos acadêmicos o enfrentamento de suas tarefas de aprendizagem com maior qualidade
e profundidade.
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ABSTRACT: This article was elaborated based on a pilot project entitled The act of studying as a self - regulatory
process, carried out by the academics of the 1st period of the Civil Engineering course of the Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - Pato Branco Campus. The project stills in progress and should be complete on July, 2017. The
purpose is to report issues about strategies and learning’s self-regulation processes, in order to enable the university
students to confront their learning tasks with better quality and depth. Keywords: Self-regulated learning; Federal
Technological University of Paraná; Academics.

INTRODUÇÃO

A Universidade tem sido confrontada, nos últimos anos, com desafios quanto à qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem oferecidos, pois, a constante evolução tecnológica e a rapidez da comunicação dos resultados da
investigação científica a expõem diariamente à precariedade de quaisquer respostas rígidas oferecidas em manuais
ou em aulas cristalizadas.

Definitivamente, para fazer face às exigências da evolução tecnológica, da mudança de paradigmas, etc., os sujeitos
têm de saber e de querer colocar questões e resolver problemas, têm de estudar ao longo da vida e de estar
preparados para trabalhar em grupo; mas, esta dinâmica processual não pode esperar pela entrada no mundo do
trabalho, deve começar muito antes, pelo menos, no primeiro dia de aulas na Universidade.

E, se até o presente momento, no Brasil, foi possível proporcionar a quase totalidade das crianças e jovens o acesso à
escola, essa grande conquista não foi acompanhada, no entanto, da qualidade necessária para se ter perspectivas
sociais mais amplas, possibilitando, por exemplo, a construção de uma sociedade em que todos produzam e usufruam
cultura, de vida justa e digna. Há se considerar também a carência de pré-requisitos com que chega a maioria dos
alunos ao ensino superior
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O progresso vertiginoso em determinadas áreas da atividade humana, ainda não tem produzido mudanças qualitativas
nos mecanismos que devem educar. Mais grave ainda, vem acompanhado de preocupante degradação social,
consequência da crescente precarização do mundo do trabalho e da exclusão social (ou inclusão precária).

Se de um lado, a generalização da Internet trouxe o desenvolvimento de sistemas de informação que permitem a
aprendizagem em qualquer lugar e a qualquer hora, por outro lado as salas de aula ainda continuam no século
passado, com práticas obsoletas e ultrapassadas que não dão mais conta de uma aprendizagem de qualidade na
contemporaneidade.

Segundo Tedesco (2004:11), na sociedade atual altamente tecnologizada, a incorporação das novas tecnologias à
educação deveria também ser considerada como parte de uma “estratégia global de política educativa”. E, nesse
sentido, destaca que “as estratégias devem considerar, de forma prioritária, os professores”, considerando que “as
novas tecnologias modificam significativamente o papel do professor no processo de aprendizagem e as pesquisas
disponíveis não indicam ainda caminhos claros para enfrentar o desafio da formação e do desempenho docente nesse
novo contexto”.

Assim, pelos dados apontados pelo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o nível de aprendizado dos
estudantes brasileiros no ensino médio piorou em matemática e chegou, em 2015, ao pior resultado desde 2005, início
da série histórica. Esses resultados nas avaliações de português (leitura) e matemática reforçam as dificuldades do
país em relação ao ensino médio. Apesar da melhora em português, que passou de 264 para 267, o indicador fica
abaixo do apurado em 2011. A situação mais grave é em matemática, enquanto o índice adequado é 350, os
estudantes brasileiros alcançaram, na média, a nota 267. Em 2013, o resultado havia ficado em 270 (FOLHA de São
Paulo, 2016).

E com essas dificuldades os estudantes chegam ao ensino superior, numa organização ainda dita tradicional e em
que historicamente o Cálculo, por exemplo, tem servido como um filtro em muitas escolas de engenharia e a
dificuldade de muitos alunos em obter sucesso nessas disciplinas é um dos principais motivos para que muitos deixem
o curso no primeiro ano ou nos primeiros semestres. Esse alto índice de reprovação nessas disciplinas vem se
agravado desde o final da década de 1970 e atualmente representa um dos maiores problemas dos cursos de
Engenharia (Soares de Mello & Fernandes, 2001) sendo, portanto, foco de várias discussões na comunidade
acadêmica.

Vários fatores contribuem para a reprovação nessas disciplinas, sendo que um dos mais apontados pela literatura
refere-se à dificuldade dos alunos em relação à matemática básica (Cavasotto & Viali, 2011; Menestrina & Moraes,
2011; Rehfeldt et al, 2012). Essa defasagem torna-se um obstáculo para que os alunos possam aprender os
conteúdos específicos da disciplina, já que estes se amparam em conteúdos trabalhados nos ensinos fundamental e
médio. Nesse cenário, muitos acadêmicos são acometidos de desânimo, desmotivação e desinteresse quando não
conseguem fazer frente a esses obstáculos cognitivos.

Desse modo, os atores envolvidos, principalmente os da área de educação, neste caso do Departamento de
Educação da UTFPR-PB, por meio do NUAPE (Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência
Estudantil) indagam-se: Como devem estar organizadas as horas de contato com os docentes para promover
competências que preparem os alunos para os desafios que espreitam suas vidas Como aumentar a implicação dos
alunos na tarefa Como melhorar a qualidade das suas aprendizagens

Com base nestes questionamentos e no Relatório do I Fórum das Disciplinas do Núcleo Básico dos Bacharelados (1º
FOR-BAS)[i] da UTFPR(2017) é que foi proposto e está em andamento o projeto piloto intitulado O ato de aprender
como processo autorregulatório, o qual está sendo orientado no sentido de possibilitar uma instância de discussão
com acadêmicos, prioritariamente cotista do 1.º período do curso de graduação em Engenharia Civil da UTFPR -
Universidade Tecnológica Federal do Paraná/Pato Branco, com questões sobre estratégias e processos de
autorregulação da aprendizagem, de modo a muni-los para enfrentarem as suas tarefas de aprendizagem com maior
qualidade e profundidade.

A ferramenta utilizada é o livro intitulado Cartas do Gervásio ao seu umbigo, dos autores Pedro Rosário; José Carlos
Núñez; Júlio António González-Pienda, adapatada para a versão brasileira por Soely Aparecida Jorge Polydoro e
Fernanda Andrade de Freitas (2012), o qual corresponde a um conjunto de cartas de um aluno do 1.º período, o
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Gervásio, dirigido ao seu Umbigo. Nessas cartas, o Gervásio discorre e reflete sobre algumas das suas experiências
na Universidade, acentuando o papel das estratégias e dos processos de autorregulação na sua aprendizagem.

METODOLOGIA E DISCUSSÕES INICIAIS

Nesta proposta propõe-se um enfoque metodológico por meio da Pesquisa-ação nas organizações, para auxiliar os
processos de estudo e análise de problemas com a gestão e do planejamento do estudo dos acadêmicos. Isso
porque, o maior objetivo da Pesquisa-ação é proporcionar novas informações, gerar e produzir conhecimento que
traga melhorias e soluções para toda a organização (CAZZOLATO, 2008). Isto posto, entende-se que, neste caso
específico, busca-se, de forma colaborativa entre os atores envolvidos, a minimização do problema da não aprovação
de um grande contingente de acadêmicos no núcleo básico das graduações nas disciplinas ditas “hard”, notadamente
do cálculo.

A escolha do 1.º período como alvo deste projeto de promoção de competências de estudo está ancorada na
facilitação dos processos de adaptação à Universidade. Sob a égide do modelo sociocognitivo da autorregulação da
aprendizagem, cuja finalidade é munir os alunos com um repertório de estratégias de aprendizagem que os auxilie a
enfrentar os obstáculos de aprendizagens mais eficazmente, uma vez que, promover a autonomia e os processos de
autorregulação da aprendizagem é uma componente fundamental no processo de adaptação às exigências da
Universidade e da própria formação ao longo da vida.

Por autorregulação da aprendizagem, segundo Zimmerman (2002), citada por Polydoro & Freitas (2012),
combinam-se fatores como estratégias de aprendizagem, motivação, objetivos, emoções e o planejamento pessoal
centrado no processo de aprendizagem.

Como objetivos o projeto se propõe a: (i) Apresentar os processos de autorregulação da aprendizagem, pois, é
importante que os alunos conheçam os processos envolvidos na aprendizagem e resolução de problemas. Este
conhecimento declarativo e procedimental sobre os processos envolvidos no aprender facilitará o conhecimento
condicional sobre como e onde aplicar as estratégias de autorregulação aprendidas; (ii) Trabalhar com os alunos um
repertório de estratégias de aprendizagem que os ajudem nas suas aprendizagens na Universidade e na vida,
orientando-os para que reflitam sobre a sua aprendizagem enquanto treinam a aplicação dessas estratégias de
aprendizagem à sua vida acadêmica.

O projeto foi formatado em consonância com o livro Cartas de Gervásio ao seu Umbigo, o qual contém 13 cartas.
Desse modo, tem um número de 13 sessões previstas, com tempo de 60 minutos para cada sessão.

As “13 cartas” foram distribuídas uma em cada sessão, sendo trabalhadas pela psicóloga e pela pedagoga da
UTFPR/Pato Branco. Cada carta está organizada em torno de um conjunto de estratégias de autorregulação da
aprendizagem: (i) estabelecimento de objetivos; (ii) organização do tempo; (iii) tomada de apontamentos; (iv) como
vencer a procrastinação; (v) lidar com a ansiedade frente às avaliações; (vi) estratégias de memorização da
informação; o estudo para diferentes tipos de provas; etc.).

Como o livro apresenta um estilo não prescritivo, humorístico e pouco ameaçador, os leitores têm oportunidade de
aprender um leque alargado de estratégias de aprendizagem e de refletir sobre situações, ideias e provocações
apresentadas no texto, através da voz de um aluno que vivenciou uma experiência igual a deles. Esta proximidade
experiencial facilita a discussão e o entendimento dos alunos face aos conteúdos estratégicos apresentados no texto.

O caráter flexível dessa ferramenta, segundo os autores do livro,

[...] permite que as cartas possam ser lidas como uma descrição romanceada da
experiência de um aluno do 1.º ano e discutidas num ambiente familiar descomprometido;
trabalhadas no contexto da clínica psicológica, desenvolvendo apenas os tópicos julgados
necessários; ou ainda analisadas sob o formato de programa de promoção de
competências de estudo com um grupo de alunos interessados (ROSÁRIO; NÚÑEZ;
GONZÁLEZ-PIENDA, 2012).

Nesta proposta, optou-se por trabalhar no formato de programa de promoção de competências de estudo com um

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_ato_de_estudar_como_processo_autorregulatorio_projeto_piloto_no.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



grupo de alunos, inscrito por opção própria, atendendo a um chamado do NUAPE/DEPED, no sentido de responder ao
que ficara acordado pelos participantes do FOR-BAS/UTFPR (2017), conforme as ações e metas apresentadas no
Quadro 1.

PROBLEMAS AÇÕES SUGERIDAS

1. Alunos não se identificam com o curso -
Problema Vocacional

A questão vocacional não é uma discussão
pertinente após o ingresso do aluno, mas, é
possível realizar orientações profissionais e de
reorganização das expectativas quanto ao curso
e ao mundo do trabalho.

2. Imaturidade (foco no lazer, estudo
secundarizado). Os alunos chegam à
Universidade imaturos, não tendo ciência de
que estão no Ensino Superior. Dificuldade
emocional em lidar com a dificuldade
acadêmica.

Palestras/Campanhas de sensibilização,
deixando o espaço aberto para atendimento
psicológico individual.

3. Alunos não habituados a estudar da maneira
que a universidade exige. O aluno não tem
noção do seu potencial com relação aos
desafios que encontrará nessas disciplinas.
Falta de rotina e hábitos de estudo.

Um problema cultural aliado à desmotivação, à
falta de cobrança na Escola de Educação
Básica. Os alunos muitas vezes não sabem
como estudar, como organizar sua rotina. Falta
de cultura de estudar, de postura acadêmica.
Falta de hábitos de estudo do aluno; Não
sabem estudar.

Devem ser realizadas orientações de técnicas
de estudo.

4. Desinteresse, desmotivação, falta de
comprometimento dos alunos. Estes desistem
muito fácil das disciplinas, após a primeira
avaliação já temos alunos que não frequentam
mais as aulas. Segundo os docentes, o índice
elevado de reprovações em Cálculo I, Física I e
Geometria Analítica e Álgebra Linear é
questionável. No sentido de que o índice de
abandono (desistência) é alto, pois, dentre os
alunos que cursam a disciplina até o fim, a
reprovação não é tão elevada (fica abaixo de
50%). Os alunos vêm desde o Ensino
Fundamental sendo aprovados mesmo sem
condições para tal. Isso pode condicioná-los a
não persistirem diante das dificuldades ou
esperarem por uma atitude dos docentes de
aprová-los, tal como ocorre no Ensino
Fundamental e Médio.

O acompanhamento deve ser feito pelo
NUAPE.

5. Ainda não aproveitam os Programas
(Nivelamento, Monitoria, Projetos de extensão,
horário de atendimento do professor)
oferecidos na Universidade. Ausência de
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organização nos hábitos de estudo. Falta de
procura das monitorias. Não aproveitamento
das oportunidades oferecidas pela universidade
– aproveitamento dos horários de atendimento
dos professores, monitoria, cursos
preparatórios, iniciação cientifica, aulas de
reforço ou cursos de nivelamento (a instituição
oferece muitas "facilidades" para o aluno).

Este problema esta relacionado com a falta de
maturidade e falta de hábito de estudo dos
alunos já discutido nos itens 2 e 3.

6. Perfil Geracional (não valorizam o
"estudar", querem tudo pronto, escolhem
precocemente um curso sem saber o porquê);
Alunos com falta de autonomia e pro atividade
(esperam muito do professor. São passivos na
aula. Dependentes do professor e das regras).

Este problema esta relacionado com a falta de
maturidade dos alunos já discutido nos itens 2,
3 e 4.

7. Falta de tempo para estudo, alguns
estudantes sobrecarregam seus horários com
disciplinas atrasadas.

Concordam com as ações sugeridas, mas
acrescentam que devam ser realizadas em
conjunto com as coordenações.

8. SPA – Síndrome do pensamento acelerado;
dispersão dos alunos; cultura de passar sem
estudar; cultura da reprovação é normal;
Desincentivo por parte dos alunos veteranos.
Falta de foco para os seus objetivos.

Este problema está relacionado com a falta de
maturidade dos alunos já discutido nos itens 2,
4 e 6 juntamente com a falta de foco para o
seus objetivos.

Quadro 01 – Problemas apontados e ações sugeridas pelos participantes do FOR-BAS/UTFPR-2017

Fonte: UTFPR (2017)

Conforme se pode observar, a problemática levantada pelo Fórum está concentrada na “falta” de: (i) foco, (ii) tempo;
(iii) organização; (iv) procura por apoio (monitoria, atendimento do professor); (v) motivação, interesse; (vii) hábito de
estudo; (viii) postura acadêmica; (ix) identificação com o curso; (x) maturidade.

Ora, há de se buscar a ideia do aluno como sujeito, e para tal, buscam-se fundamentos e argumentos na posição de
Louise Not (1987), segundo esse arcabouço teórico, quando faz uma análise das concepções teóricas presentes hoje
com maior intensidade na literatura da educação.

Na concepção tradicional da educação, Not (1987) diz que se centra na representação da criança como um
“hombrecillo”, (adulto pequeno) que leva em si mesmo a conotação de um ser inacabado, incompleto e de
incompetência – o que sugere que é necessário “equipar” a criança, o jovem, as condutas de homem, tratando-o como
se fosse um adulto desprovido de meios. Assim, transforma-se o sujeito aprendente em um receptáculo (FREIRE,
2011), destinado a receber os conteúdos que a educação lhe destinará e dos quais se nutrirá.

Essa concepção tem sido reforçada pelas teorias educativas que no século XVIII acordaram com a primazia da
educação na evolução humana. Mais tardiamente encontrou ressonância em Durkheim (1995), que concebia a
educação como ação exercida pelos maiores/adultos sobre as crianças e jovens para formá-los com o objetivo de
responder às expectativas e necessidades da sociedade.

Assim, as situações e ações pedagógicas, com objetivo educativo, se centravam (e ainda se centram) no docente e
tinha (têm) por objetivo transformar a mentalidade do aluno mediante impressões provocadas pela palavra (narrativa),
curso magistral, por meio de determinados métodos (intuitivos) e por docentes e modelos segundo os quais o aluno
devia (deve) conformar suas atividades. Seus modos de trabalho são provenientes da obediência obrigatória a quem
está submetido, à autoridade que se exerce sobre o aluno.

Acaso não é isto que a sociedade espera Pretende-se suscitar motivação, desertando a afetividade por desejo de
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louvor, por medo a sanções, por atração exercida pelos objetos de estudo escolhidos ou preparados para esse efeito,
pelos julgamentos confusos unidos à competitividade (desejo, temor, satisfação, ânsia de revanche, etc.) e pelo
sentimento de dever cumprido.

Tanto no plano moral como no plano intelectual, trata-se de uma educação heterônoma, baseada na autoridade do
professor. Incitam-se, mediante preceitos, lições, exortações, modelos que se propõem para sua admiração e sua
imitação; em geral, essa educação não recusa fazer chamada ao afeto do educando por parte do seu educador e, ao
mesmo tempo é repressiva, pois recorrer ao castigo para inibir comportamentos que se quer eliminar (a reprovação).
E antes dos conducionistas, essa educação exerce o papel da repetição em um processo semelhante ao
adestramento. É assim, em particular, como se concebe a educação moral e social: tudo se realiza para pressionar o
aluno-objeto (Not,1987).

Porém, não são somente os métodos ditos tradicionais que tratam o aluno como objeto. Na perspectiva de Not (1987),
os também chamados métodos coativos, mesmo considerados modernos e funcionalmente diferentes, propõem o
mesmo modelo, como o caso do ensino programado por Skinner, ramificado por Cowder, algorítmico com Lauda,
cibernético por meio do ensino assistido por um computador, planejado nos métodos dos currículos. Nesses métodos
o aluno é ativo, certo, porém ativo não significando sujeito, porque este se define pelo poder de tomar iniciativas e de
gerir as condutas e ações que tenha decidido empreender.

Pelos métodos coativos, em troca, os objetivos, os atos a realizar e a organização sequencial para alcançá-los são
determinados pelo programa, assim em última análise, são decididos pelo professor, que dirige o aluno por meio da
rede de processos cognitivos semelhantes ao manobreiro que dirige o trem em uma rede de vias de uma estação. A
gestão do programa impõe ao aluno marcas/impressões em sua estrutura cognitiva análoga que se converterão em
estruturas de seu comportamento a realizar. Trata-se, pois, de adestramento cientificamente organizado. O estatuto
do aluno é, pois, o de um objeto, mesmo que pareça que ele decide a resposta a dar ao que se propõe; essa decisão,
no entanto, é imposta pela estrutura do programa.

Já a tese da Escola Nova é diametralmente oposta às precedentes. A criança, o jovem, não é um “homenzinho”, como
considerado nas concepções anteriores, senão um “projeto de homem”, não é um ser inacabado, incompleto, mas um
ser em desenvolvimento, caracterizado em cada nível, por uma unidade funcional e por uma mentalidade equilibrada,
mesmo que diferenciada profundamente da mentalidade de um adulto.

Assim, a educação não é o efeito de uma ação exercida a partir do exterior, senão um desenvolvimento autônomo das
necessidades e favorecido pelo meio natural e pelo grupo social. O aluno constitui-se, assim, em sujeito, pois,
converte-se em centro de suas iniciativas e de suas ações.

Essas teorias apoiam-se, ou têm seus pressupostos ancorados em Rousseau, embora se justifiquem também por
razões ideológicas: desalienar o homem, libertando-o desde a infância de toda autoridade magistral e, em
consequência, de toda autoridade intelectual ou moral. As pedagogias não diretivas constituem, pois, esse mais alto
nível de sistematização.

A crítica que se faz na perspectiva de Not (1987) a essas duas concepções é de que é preciso distinguir educação
constituinte e educação constituída, ou seja, esta última se define como um conjunto de potencialidades relativas às
atitudes, aos comportamentos e às condutas do educando; aquela, em oposição, é relativa à formação, à
transformação, aos componentes deste conjunto. Essas potencialidades são esquemas, estruturas puramente mentais
surgidas em consequência da repetição de atos e constituem a disposição de produzir, em dadas circunstâncias, uma
ação de uma determinada forma.

Subsiste, pois, o problema da solução. O professor não saberia ser o instrumento da solução (socialização). A solução
seria o impulso e não a pressão, isto é, o movimento em direção ao outro é sempre prematura e espontânea
simplesmente freada em primeiro lugar pelo egocentrismo; o desejo de pertencer e a integração respeitosa de
originalidade acentuam-se mais tarde. Esse desejo alcança o paradoxismo na adolescência diante das resistências
que se encontram e então suscitam a rebeldia ou a apatia. Enquanto mediador entre jovens e a cultura do grupo, o
educador tem a função de informar o aluno sobre as instituições e sobre a vida social, de fazê-lo refletir e deixar que
faça críticas, vigiando-o, porém, para que não se perca no niilismo sem perspectiva. Para suscitar a aprendizagem é
necessário ater-se, sem sombra de dúvida, ao fato de criar as condições de trabalho e da vida do grupo, permitindo
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aos estudantes viverem a experiência emocionante de pertencimento de modo a tornarem-se conscientes das
limitações que acarreta a dependência dos indivíduos por sua relação de pertença ao grupo.

Em resumo, na perspectiva de Not (1987), não há educação senão sob a forma de aprendizagem de condutas,
comportamentos e que isto se efetua tanto melhor quando o aluno tem o estatuto permanente de sujeito sem dúvida; a
aprendizagem se alimenta tanto de conteúdos culturais como de pontuações empíricas. Isto requer a intervenção de
um mediador habilitado para tomar a iniciativa de intervir quando o aluno não pode realizar sozinho o que exigem as
aprendizagens requeridas para sua educação. Assim se elimina a fórmula que reduz a função pedagógica a uma
atenção de expectador diante das iniciativas de um sujeito sobre o qual recai a carga de descobrir tudo por si mesmo.
Mas a mediação não é identificar com o saber – substituindo uma relação unilateral por uma dialética – entre o
educando sujeito e o objeto de aprendizagem. É uma relação de reciprocidade vivida entre um sujeito que aprende e
um sujeito que domina aquilo que o outro está a aprender.

Essa relação deve ser entendida pelos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Assim, o trabalho
encontra-se em andamento e ao final buscar-se-á levantar as representações sociais dos alunos envolvidos e
atendidos (1º período do curso da Engenharia Civil) pelo projeto, de modo a poder estender aos demais cursos da
UTFPR-PB.

CONSIDERAÇÕES

Ao elaborar-se o projeto teve-se a perspectiva de contribuir com as discussões e reflexões do FOR-BAS (UTFPR,
2017) e com o propósito de possibilitar aos alunos construir sua autorregulação dos seus processos de aprendizagem,
para que assumam o controle da sua aprendizagem. Nesse sentido, no projeto são trabalhados: (i) questão racional
subjacente ao projeto; (ii) o repertório de estratégias de autorregulação da aprendizagem disseminadas nas cartas; (iii)
práticas de aplicação dessas estratégias a diferentes tarefas e contextos de aprendizagem e (iv) reflexão sobre o
percurso pessoal de aprendizagem.

Ao término do projeto, a avaliação desta intervenção de promoção de competências de autorregulação da
aprendizagem mostrará se foi/ou não coerente com os objetivos, o público alvo e o formato escolhido (sessões). A
equipe arguirá os participantes via texto produzido sobre como se deu a apropriação dos processos de autorregulação
da aprendizagem para cada um e se as abordagens discutidas atingiram o objetivo de melhora de sua aprendizagem
na Universidade.

[i] Diante da necessidade de definir ações para melhorar os índices de aprovação de disciplinas de Cálculo 1, Física 1
e GAAL, nos primeiros períodos dos cursos de bacharelados, distribuídos em 13 Câmpus da UTFPR em todo o estado
do Paraná, adotamos a proposição de um fórum que contemplasse os envolvidos nesse processo como
coordenadores de áreas, chefes de departamentos, professores das referentes disciplinas, além de representantes
dos DEPED’s (Departamento de Educação) de cada Câmpus, com a finalidade de promover a reflexão, discussão e
trocas de ideias para futuras ações acordadas em consenso, por esse grupo. Este trabalho visa também o
desenvolvimento de ações de reflexão sobre a prática profissional, de construção da identidade dos cursos da UTFPR
e de fortalecer a integração dentro e entre os Câmpus da UTFPR, entre outras decorrentes do processo (UTFPR,
2017).
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[1] Diante da necessidade de definir ações para melhorar os índices de aprovação de disciplinas de Cálculo 1, Física 1
e GAAL, nos primeiros períodos dos cursos de bacharelados, distribuídos em 13 Câmpus da UTFPR em todo o estado
do Paraná, adotamos a proposição de um fórum que contemplasse os envolvidos nesse processo como
coordenadores de áreas, chefes de departamentos, professores das referentes disciplinas, além de representantes
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e de fortalecer a integração dentro e entre os Câmpus da UTFPR, entre outras decorrentes do processo (UTFPR,
2017).

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_ato_de_estudar_como_processo_autorregulatorio_projeto_piloto_no.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


