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APRESENTAÇÃO

Quando percebemos que vivemos em pleno século XXI, mas que 
ainda temos muitas questões sociais a resolver e, entre elas, a falta de 
acesso à educação por parte de muitos brasileiros nos questionamos sobre 
qual é o verdadeiro papel de uma Instituição de Ensino Superior.

Isso nos leva a refletir e nos dá a certeza de que é papel da 
Universidade trabalhar para amenizar e/ou solucionar essas questões, 
mais especificamente para as situações relacionadas à educação e as 
possibilidades de concretizar ações que possam incluir o maior número 
de brasileiros aos processos educativos, da educação básica ao ensino 
superior, bem como na pós-graduação. 

É com o acesso ao ensino de qualidade, seja na educação básica 
ou no ensino superior que garantiremos o desenvolvimento de um país 
e permitiremos o avanço da mobilidade econômica e social de sua 
população. É a educação que permite a possibilidade de constituição de 
sujeitos capazes de autodesenvolvimento, cidadania e participação. Ao 
mesmo tempo, ao garantir o acesso da população ao ensino superior 
e aos programas de pós-graduação, estaremos contribuindo com o 
desenvolvimento científico e tecnológico do país, pois é na graduação e 
na pós-graduação que o conhecimento científico (ciência) se transforma 
em tecnologia. 

Como Universidade Comunitária e com uma história inicial 
construída a partir das licenciaturas, entendemos que este é um 
compromisso institucional enraizado na ação de formação de professores. 
As Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul, em sua maioria, 
trazem em sua história a vocação para a formação de professores. 
Nesse sentido, desempenharam o papel de formadoras de professores 
na abrangência de suas regiões nas lacunas deixadas pelas instituições 
públicas. Portanto, há nas instituições comunitárias uma vasta experiência 
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nesta área de formação inicial e continuada de professores que não pode 
ser desconsiderada.

Além disso, uma Universidade somente se constitui a partir de 
processos pedagógicos formativos que é base para a constituição do 
ensinar. Portanto, ter um espaço específico na IES, para discussão e 
produção de conhecimento em educação, é fundamental para quem tem o 
ensino como missão institucional. 

Assim, apresentamos essa obra que traz o registro de uma 
caminhada institucional na área de ciências humanas, mais especificamente 
de formação de professores, com o intuito de resgatar a memória de um 
trabalho construído em prol da formação de professores que contribuíram 
com a formação de muitos outros professores e demais, pois esta é uma 
profissão responsável pela formação de todas as demais profissões. Por 
isso continuaremos insistindo na necessária formação humana!

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda” (Paulo Freire).

Prof.ª Dr.ª Solange Beatriz Billig Garces

Pró-Reitora de Graduação – UNICRUZ 

Gestão 2014-2016 e 2017-2019



I CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É tempo de travessia e se não ousarmos fazê-lo teremos 
ficado, para sempre, à margem de nós mesmos (Fernando 
Pessoa).

De acordo com Cury (2008; 2016), em sua referência a formação 
de professores, para a educação básica é função do Estado e política social, 
à medida que a educação se universalizou como um direito cidadão. 
Atrelado a isso, as Instituições de Ensino Superior, especialmente às 
públicas e as com caráter público, como é o caso das comunitárias, têm 
demandado a função de responsabilidade pela formação do profissional 
que atuará na educação básica. Tal formação exige, cada vez mais, 
reflexividade e comprometimento por parte dos seus formadores, no 
sentido de elevar a qualidade dessa formação e a consequente educação 
dos atores que “fazem” essa escola (alunos, professores, funcionários, 
gestores, pais, comunidade).

A educação básica é declarada, em nosso ordenamento jurídico maior, 
como direito do cidadão – dever do Estado. [...] Como direito, ela 
significa um recorte universalista próprio de uma cidadania ampliada 
e ansiosa por encontros e reencontros com uma democracia civil, 
social, política e cultural (CURY, 2008, p. 295).

Nesse sentido, Cury (2008; 2016) refere o compromisso dos 
professores com a ação pedagógica na educação básica para a formação 
de alunos cidadãos referendados na LDBN n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996):

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. Esta formação comum própria da educação básica 
encontra no art. 26 da mesma lei o palco onde os atores pedagógicos 
farão daquele estabelecimento um lugar de exercício do magistério.

Ainda, os atuais contextos de mudanças sociais e (re)formas 
educacionais demandam a necessidade de (re)dimensionar o processo de 
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formação dos educadores, cujo caminho interativo exige novos saberes. 
Entende-se, nesta perspectiva, que o conhecimento pedagógico, produzido 
na dialética teoria/prática, deve ser base para a formação de qualidade, 
tendo em vista a importância do (re)conhecimento das profissões e da 
formação do profissional docente, como articuladores e dinamizadores 
das propostas educacionais.

A educação escolar, pois, é erigida em bem público, de caráter 
próprio, por ser ela em si cidadã. E por implicar a cidadania no seu 
exercício consciente, por qualificar para o mundo do trabalho, por 
ser gratuita e obrigatória no ensino fundamental, por ser gratuita e 
progressivamente obrigatória no ensino médio, por ser também a 
educação infantil um direito, a educação básica é dever do Estado 
(CURY, 2008, p. 296).

É nesta perspectiva, que apresentamos o Programa de Apoio às 
Licenciaturas, delineado na experiente caminhada que a Universidade 
de Cruz Alta tem na formação de profissionais para a área da educação 
básica, já que a própria história da Universidade reflete isso ao iniciar, 
a partir de uma Associação de Professores, a antiga APROCRUZ 
(Associação de Professores de Cruz Alta), suas atividades justamente 
com a oferta dos primeiros cursos de licenciatura na região para formação 
de professores para a educação básica. Para tal, fez-se uma provocação 
crítico-reflexiva aos professores formadores para que, coletivamente, se 
fizessem desafiados a pensar uma proposta de Curso de Formação de 
Professores (licenciatura) a partir de uma base curricular comum para 
integrar a formação específica de cada curso. 

Assim, a Universidade de Cruz Alta pretende, por meio desta 
proposta, oportunizar a formação de professores da educação básica, 
contribuindo para que os mesmos possam responder com dinamismo e 
criatividade aos desafios educacionais que surgem a partir dos diferentes 
contextos de atuação educacional e social, tanto nas cidades de sua 
região de abrangência, quanto em outras comunidades do Rio Grande 
do Sul e de outros Estados da federação. Os desafios que são colocados à 
educação exigem a compreensão das relações sociais vigentes e, ainda, a 
possibilidade de propiciar aos profissionais os meios que lhe favoreçam 
atuações dinâmicas, integradas e efetivas. 
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Neste enfoque, a proposição da Universidade de Cruz Alta 
– UNICRUZ é continuar a oferta de cursos de licenciatura, no ensino 
regular, já existentes na IES, com conceitos de excelência (conceito 4), 
tais como os cursos de Letras e suas habilitações Inglês e Espanhol, 
Pedagogia, Ciências Biológicas e Educação Física. 

A oferta desses cursos, a partir de um Núcleo Comum (inicial) 
vem ao encontro do Parecer nº 02/2015 (BRASIL, 2015b), do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), homologado pelo Ministério da Educação 
(MEC). Esse parecer traz a proposta de uma formação de professores 
mais longa e voltada para a prática em sala de aula, cuja carga horária 
passa de 2.800 horas (3 anos de formação) para 3.200 horas, ou seja, 4 
anos de formação. Propõe-se, portanto, a oferecer um referencial concreto 
que considere a multiplicidade conceitual do conhecimento pedagógico, 
tendo por base a concepção de formação do homem crítico, criativo e 
reflexivo, ou seja, um sujeito transformador. Além disso, traz uma forte 
ênfase na prática docente do primeiro ao último semestre, da gestão e 
também da formação continuada. 

É nesta perspectiva que se fundamenta o Programa de Apoio às 
Licenciaturas, pensado em se efetivar com a oferta de Licenciatura em 
Formação Inicial, segunda Licenciatura, Curso de Formação Pedagógica, 
Cursos de Formação Continuada em caráter extensionista e na modalidade 
Lato e Stricto sensu. Essa formatação inicial, com certeza, no confronto 
com a realidade educacional dos diferentes municípios de abrangência 
da UNICRUZ e dos quais serão representados, por meio dos sistemas de 
ensino (coordenadorias, prefeituras, professores, gestores, comunidade) 
e seus atores, assumirá novas colorações, instigadas justamente pela 
aproximação com as escolas e a relação teórica e prática.

Assim, a Universidade de Cruz Alta estará reforçando articulações 
com as redes estaduais e municipais de ensino, que há muitos anos já 
acontecem por meio de assessorias, palestras, encontros, participação em 
eventos e a própria formação dos professores realizada, em sua maioria na 
Instituição. Esta articulação com as redes municipais e estaduais de ensino 
existem na Universidade desde os tempos da APROCRUZ que formaram 
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praticamente todos os professores de educação básica da região. Neste 
período sempre houve uma colaboração mútua entre a Universidade e, 
especialmente com a rede estadual de ensino que cedeu muitos de seus 
professores para fazerem parte do corpo docente das licenciaturas da 
UNICRUZ, que era a APROCRUZ neste período. 

Outro grande objetivo da constituição de um programa 
institucional como o PRALIC – Programa de Apoio às Licenciaturas é 
a sua institucionalização referendada por um projeto com objetivos e 
metas muito claras, ou seja, a continuidade da formação de professores 
como uma forma de compromisso com a qualidade da educação básica 
disponibilizada nesta região visando justamente o seu desenvolvimento 
via educação de qualidade.



II AS BASES FILOSÓFICAS E EPISTEMOLÓGICAS 
NECESSÁRIAS À FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A formação de professores na UNICRUZ é uma das ações que 
constitui um permanente (re)pensar e (re)significar, em razão de que este 
profissional será o responsável pela formação de muitos outros sujeitos. 
Neste sentido, entendemos que essa formação precisa estar fundamentada 
em uma base epistemológica capaz de constituir professores críticos, 
reflexivos e autocríticos tanto em sua formação teórica quanto prática. 
Assim, entendemos que a epistemologia precisa ser direcionada para esse 
constante (re)pensar e (re)significar visando (trans)formar a realidade em 
que atua. Nesta direção Raymundo (2013, p. 25) traz uma contribuição 
para essa reflexão ao referendar que: 

[...] é de suma importância que o profissional da educação tenha sólida 
formação epistemológica para refletir, analisar e entender sobre a 
concepção de aprendizagem e conhecimento que, em última instância, 
determina o seu fazer pedagógico. É importante que entenda que a 
forma como se concebe o aprender e o conhecer determina e orienta o 
seu trabalho em sala de aula. 

Neste sentido, questionamos como nos tornamos professores? 
Nascemos para isso como uma missão ou estávamos predeterminados? 
Logicamente que não. Não nascemos professores, precisamos aprender a 
ser professores. Com relação a isso Raymundo (2011, p. 9) coloca que o 
ser professor faz parte de uma história: 

[...] eu ser educador não faz parte do meu destino, isto é, não constitui 
algo que estava predeterminado, mas constitui parte da minha história 
e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Compor a minha 
história fazendo-me docente significa comprometer-me com processos 
sociais, políticos e educativos que contribuem concomitantemente 
para a minha (trans)formação, como também da realidade na qual 
estou inserida. [...]. Fazer-me docente é um desafio! É reconhecer 
que somos seres culturais, afetiva e socialmente construídos. Enfim, 
é trilhar caminhos transitórios, onde a certeza do inacabamento, 
da inconclusão e da provisoriedade impulsionou-me a não me 
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contentar com o que já construí, a não me colocar como expectadora 
passiva adaptando-me a realidade social, mas como sujeito-autora 
dos processos históricos que, por meio de uma prática política e 
pedagógica, alavanca a possibilidade de mudanças no entorno social.

Já dizia Freire que não nasci marcado para ser um professor, mas 
eu vou tornando-me dessa forma no corpo das tramas vividas. Portanto, 
discutir os avanços necessários no processo formativo inicial do professor 
é uma tarefa urgente para os cursos de licenciatura e é uma preocupação 
constante pela busca da relação dialética entre teoria e prática, como 
princípio de formação e prática docente. Na perspectiva de construção de 
uma teoria que oriente a ação, deve-se buscar a elaboração de uma matriz 
epistemológica orientadora da experiência pedagógica para abordar 
problemas da prática, estabelecendo o processo ação-reflexão-ação. 
Deve-se entender o(a) educador(a), desde a sua formação inicial, como 
ser da práxis, traduzindo, dessa forma, a unidade entre teoria e prática em 
suas ações (trans)formativas.

A dialética é de fato, a epistemologia adequada para se pensar a 
formação dos professores, tal como coloca Cavalcanti (2014, p. 987): “O 
olhar em movimento é característico da dialética, é um olhar que busca 
captar o objeto na sua totalidade, desde uma perspectiva histórica de 
mudanças e contradições.”

Entendemos, então, o professor, desde a sua formação como o ser 
da práxis, traduzindo, dessa forma, a unidade entre teoria e prática em 
sua ação-reflexão-ação, em uma espiral reflexiva constante da formação 
inicial à formação continuada (quiçá permanente).

Então, para se pensar uma formação de professores em uma visão 
epistemológica que dê sentido e significado a ação (práxis) docente é 
preciso buscar novos caminhos para essa formação pelo viés da pesquisa. 
Essa importância da pesquisa pode ser entendida a partir da contribuição 
de Cavalcanti (2014, p. 985) quando este traz que “A formação acadêmica 
e a produção do conhecimento científico pressupõem a pesquisa, que por 
sua vez envolve a questão epistemológica, ou seja, como apreendermos 
o real.”
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É nesta compreensão que são anunciados novos caminhos 
para a formação docente, permeados pela pesquisa, porque esta exige 
uma postura de colaboração, de compromisso e de envolvimento nos 
problemas e conflitos do ensino, situado em contextos sociopolíticos de 
interesses, valores, conflitos e diversidades em busca de (trans)formação. 
Assim como corrobora Cavalcanti (2014, p. 987): 

A pesquisa educacional integra a formação e a profissionalidade 
docente, isto é, o professor forma-se pela pesquisa e pela pesquisa 
também exerce a docência. No entanto, não há pesquisa propriamente 
dita sem uma base epistemológica. Assim, para se formar o professor 
pesquisador, há que se enfrentar o desafio da formação epistemológica 
e a consequente discussão sobre os olhares epistemológicos. 

Isso implica uma leitura crítica dos contextos do cotidiano 
educacional e das políticas vigentes, conforme André (2001, p. 61) nos 
atenta para a necessidade deste (re)pensar da pesquisa na formação 
docente:

Há várias formas de trabalhar a articulação entre ensino e pesquisa 
na formação docente. Uma delas é que a pesquisa se torne um eixo 
ou um núcleo do curso, ou seja, que ela integre o projeto de formação 
inicial e continuada da instituição, construída pelos seus participantes, 
levando em conta os recursos e as condições disponíveis [...] que as 
disciplinas e atividades do curso incluam a análise de pesquisas que 
retratem o cotidiano escolar, visando aproximar os futuros docentes 
da realidade das escolas.

Por este motivo espera-se que os cursos de Licenciatura 
desenvolvam com os futuros profissionais da educação conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente a 
construção dos saberes-fazeres docentes baseados em práticas situadas 
socialmente (FAZENDA, 1998). Isto é fundamental para a (re)construção 
da própria concepção de ensino e para entendê-la como um processo no 
qual o professor desempenha um papel ativo e diferencial.

Conforme coloca Raymundo (2013, p.61/62): 
Não se tem a pretensão de transformar os professores em 
pesquisadores, mas em refletir sobre um fazer pedagógico em que 
o professor, especificamente o professor de Educação Básica, esteja 
instrumentalizado pela pesquisa, possibilitando-o a desenvolver uma 
prática reflexiva sobre os acontecimentos em sala de aula, de forma 
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a buscar a sua compreensão, para poder desenvolver ações docentes 
concretas e efetivas que atendam aos inúmeros desafios do trabalho 
docente no cotidiano, especificamente a construção do conhecimento. 

O professor da educação básica que tem a possibilidade de 
aprofundar seu conhecimento pelo viés da pesquisa não corre o risco de 
obter “conhecimento como mera contemplação”, como “mero espectador 
do mundo”, como aquele que recebe “passivamente as impressões do 
objeto” (CAVALCANTI, 2014), mas ao contrário, será aquele que constrói 
e produz conhecimentos sobre a realidade cultural, política, social e 
econômica em que está inserido. Assim, estaremos superando a formação 
de professores baseada em experiências e estaremos desenvolvendo 
a consciência crítica, estaremos deixando de formar professores com 
conhecimentos fragmentados e isolados, para oportunizar conhecimentos 
interdisciplinares, permeados pelas relações sociais que afetam todos os 
contextos e, inclusive o educacional.

Da mesma forma, é pertinente refletir acerca de quais 
conhecimentos, habilidades e atitudes André e Romanowski (2002, 
p. 31) destacam que: “A formação docente [...] deixa muitas questões 
abertas sobre que processos e práticas seriam mais efetivos no contexto 
da Educação Brasileira, além de que muitas políticas deveriam ser 
formuladas tendo em vista essa formação”. 

Reportamos a Marques (2000) ao fazer referência à superação 
da visão fragmentada da dinâmica curricular dos cursos formadores, em 
que a teoria e a prática são concebidas em separado e a esta última fica 
reservada ao estágio, percebido “[...] como objeto de avaliação final ou 
como complemento da formação profissional” (MARQUES, 2000, p. 92), 
como elemento estranho da dinâmica curricular. Ainda, conforme esse 
autor:

Não se podem, em nenhum momento, separar teoria e prática, como 
não se podem elas [sic] confundir como se não fossem uma e outra 
distintas, quer em suas positividades, quer na negação que fazem uma 
da outra [...] Não se pode, desta forma, para a teoria e para a prática, 
estabelecer lugares distintos, nem no ensino escolar, nem no campo da 
atuação profissional. Importa integrar teoria e prática ao longo de todo 
o curso de formação e na dinâmica do currículo [...] (MARQUES, 
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2000, p. 92-93).

Toda ação suscita uma reflexão, enquanto momento de avaliação e 
(re)planejamento de uma nova prática, seja em nossa vida cotidiana, seja 
no processo didático-acadêmico ou, então, na nossa prática profissional. 

No momento em que os professores dos cursos de licenciatura 
possibilitam aos licenciados encontros com a prática profissional, 
desafiando-os, por meio do questionamento, da investigação e da pesquisa 
a confrontarem seus conhecimentos teóricos com a prática (sua ou de 
outrem), estão produzindo saberes pedagógicos. Segundo Pimenta (2001, 
p. 50), “[...] estes só se constituem a partir da prática, que os confronta 
e os reelabora”, mas somente a prática refletida, a partir da análise, da 
pesquisa, da reflexão e da indagação do seu fazer educativo, possibilita 
novos conhecimentos que enriquecerão a prática em uma dimensão 
crítico-criativa. Não basta saber fazer, é necessário saber explicar o que 
faz e dizer porque faz assim.

Nesta perspectiva, o professor em formação passa a desenvolver-
se não só na dimensão pessoal, mas também na dimensão profissional, 
sendo construtor de saberes a partir de suas próprias práticas docentes, 
confrontando-as com os conhecimentos teóricos. Como expõem Zeichner 
(1993) e Schön (1995), o professor reflexivo, no triplo movimento da 
consciência da sua prática (conhecimento na ação, reflexão na ação 
e reflexão sobre a reflexão na ação) aprimora seu fazer pedagógico, 
construindo uma nova cultura profissional, em que o eixo central de todo 
o currículo dos cursos de formação de professores passa a ser a práxis.

A investigação-ação e a investigação-formação ocorrem 
integradas, e a prática assume esse caráter investigativo com vista à 
reflexão e à concretização de um fazer pedagógico na inter-relação teoria-
prática, na dimensão da formação para a autonomia e a humanização.

Como destaca Freire (1998, p. 43), “é pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 
próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal 
modo concreto que quase confunda com a prática”. Nesta citação, Freire 
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salienta a importância da reflexão crítica sobre a prática na formação 
inicial e continuada de professores.

Candau e Lelis (1999 apud PIMENTA, 2001) indagam se o 
estágio é uma prática utilizada para apenas cumprimento legal, ou é uma 
prática criativa. Para tanto, em uma concepção dialética, destacam que o 
estudo reflexivo sobre as concepções que temos de teoria e de prática é 
fundamental, tendo em vista que “[...] teoria e prática são componentes 
indissociáveis da ‘práxis’” e compõem o núcleo articulador da formação 
profissional, em que “o professor é ser da práxis” (CANDAU; LELIS, 
1999 apud PIMENTA, 2001, p.69).

A LDBEN nº 9.394/96, no Título VI – Dos Profissionais da 
Educação prevê, no artigo 61, como fundamentos para a formação 
docente a “[...] associação entre teorias e práticas, inclusive mediante 
a capacitação em serviço” e o “[...] aproveitamento da formação e 
experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades”. 
Refere-se também à inclusão da prática de ensino de, no mínimo, trezentas 
horas no decorrer do curso de formação (BRASIL, 1996).

A partir destes dispositivos legais, podemos perceber o destaque 
à prática e ao desenvolvimento de saberes, desde o início do curso, 
permeando todo o processo de formação do professor em uma perspectiva 
interdisciplinar, com ênfase na observação e na reflexão, visando à prática 
profissional, estabelecendo, ainda, estágios obrigatórios a serem realizados 
no decorrer do curso em instituições de Educação Básica (escola campo 
de estágio), buscando estabelecer a unidade teoria e prática.

Ao (re)pensar a formação do professor significa pensá-la como um 
continuum. Essa formação contínua vai se construindo constantemente 
nos momentos de reflexão na e sobre a prática. O profissional da educação 
deve ser aquele que, dialeticamente, reflete sobre o que faz, como faz, por 
que e para quem faz, interagindo com seus pares, construindo sua história.

Acrescentamos, às reflexões, aspectos referentes aos saberes 
essenciais que devem ser (re)construídos pelos futuros professores, na 
superação da concepção restrita de competências, viés que trazem as 
diretrizes curriculares nacionais, desde a educação infantil até a educação 
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superior, perpassando a formação de professores, oficializadas pelo MEC, 
tendo em vista a preparação do profissional reflexivo e crítico-criativo, 
embasando-nos em uma dimensão básica que permeia o pensar, o sentir 
e o agir do sujeito. 

No dizer de Pimenta e Anastasiou (2002, p. 132), a política 
governamental utiliza-se de nomenclatura que aparenta modernidade, 
mas que, neste discurso de valorização dos professores, “[...] assiste-se 
a uma tentativa de deterioração da profissão docente mediante a política 
de competências, que simplifica os processos formativos à medida que 
define essa profissão como amplo conjunto de habilidades técnicas a 
serem adquiridas”. Nesse aspecto, as autoras complementam que: 

A tese que defendemos é a de que a apropriação generalizada da 
perspectiva da reflexão nas reformas educacionais dos governos 
neoliberais transforma o conceito de professor reflexivo em mero 
termo, expressão de uma moda, à medida que o despe de sua potencial 
dimensão político-epistemológica, que se traduziria em medidas para 
a efetiva elevação do estatuto da profissionalidade docente e para a 
melhoria das condições escolares [...] (PIMENTA; ANASTASIOU, 
2002, p.131).

Concordamos com as autoras, que alertam quanto ao discurso 
oficial sobre as competências, que poderá estar anunciando um “novo (neo)
tecnicismo, entendido como aperfeiçoamento do positivismo (controle/
avaliação) e, portanto, do capitalismo” (PIMENTA; ANASTASIOU, 
2002, p. 133). Para melhor compreensão, distinguem competências 
e saberes. Ao considerarmos os saberes, estamos percebendo os 
professores como capazes de refletirem a sua própria prática e produzirem 
conhecimentos, na construção de saberes emancipatórios, demarcando-
os como investigadores, pesquisadores ativo-críticos (CARR; KEMMIS, 
1988), dando lugar ao entrelace pesquisa-ensino, teoria-prática, reflexão-
ação, formação-investigação. Os saberes envolvem conhecimentos, ou 
seja, conhecer implica visão de totalidade, consciência ampla das (inter)
relações, das interferências, “[...] dos desdobramentos e implicações do 
que se faz, para além da situação; consciência das origens, dos porquês e 
das finalidades” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 134).

A UNICRUZ, atenta à evolução de novas concepções e novos 
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paradigmas relacionados à educação, acompanha esses processos, 
trazendo como princípios filosóficos em seu PDI e PPI alguns conceitos 
coerentes com a sua missão:

a) Ser humano: compreendido como sujeito histórico e social, que se 
constrói e se transforma, (inter)subjetivamente, através das interações 
com os outros seres e com o meio em que vive. É também sujeito 
político, cidadão capaz de buscar a autonomia e a autorrealização, 
a participação responsável e crítica nas esferas sócio-econômica-
política, ambiental e cultural;

b) Sociedade: embora a sociedade esteja organizada pelo modo de 
produção capitalista, geradora de considerável avanço científico 
e tecnológico, bem como de desigualdade, de competitividade 
e seletividade, a Universidade de Cruz Alta produz e socializa o 
conhecimento científico, tecnológico, mas também humanístico capaz 
de contribuir com a formação de cidadãos críticos, éticos, solidários e 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável;

c) Educação: entendida neste contexto como processo social, cultural, 
dinâmico e complexo, intencional ou espontâneo, que pode e deve 
possibilitar a humanização dos sujeitos e este, a partir da educação 
que o transforma, contribuir para o desenvolvimento sustentável;

d) Conhecimento: construção resultante do movimento 
sociohistórico, onde o já acumulado é ponto de partida para o novo 
que pode corroborar e acrescentar novos dados ao já existente ou 
produzir descontinuidades provocadoras de novos avanços em cada 
campo da ciência ou das tecnologias;

e) Desenvolvimento: concebido como global que se relaciona aos 
avanços do sujeito na sua constituição, mas como efeito reflexo do 
desenvolvimento do seu entorno; a concepção mais adequada é a 
de desenvolvimento sustentável, elemento fundamental da missão 
institucional e que, além do econômico, social e ambiental, incorpora 
o cultural e o ético;

f) Ética: na confluência dos inúmeros princípios está a ética como 
postura do homem frente aos seus pares e a natureza; as atitudes de 
cada membro da comunidade acadêmica devem traduzir a observância 
à impessoalidade, a moralidade, a publicidade, ao respeito ao meio 
ambiente, a dignidade das pessoas e a seus direitos fundamentais;

g) Ciência: conjunto de conhecimentos relativos às mais diversas 
áreas, obtidos de forma metódica, orientados por paradigmas do 
campo científico específico; nos processos pedagógicos levados a 
efeito na UNICRUZ a busca dos pontos de intersecção ou de contato 
das diferentes ciências, ou até mesmo de disciplinas, constitui-se na 
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vivência do princípio da interdisciplinaridade. (UNICRUZ, 2014, p. 
45-46).

Paralelo a isso, o PDI aponta alguns princípios teórico-
metodológicos que vêm ao encontro das concepções que embasam a 
epistemologia necessária para a formação de professores: 

Currículo: comprometido com as habilidades e competências 
necessárias ao exercício profissional dos egressos, pensado e 
atualizado, de acordo com as demandas de cada área. Um currículo 
contextualizado na história, na política, integrado e articulado de 
forma interdisciplinar com as necessidades elencadas pela sociedade. 
Um currículo que tenha como pressuposto o fazer humano, uma 
cultura e prática social que devem impregnar as situações de produção 
de conhecimento, com respeito ao “outro”, integrando histórias de 
vida enquanto construtor de identidades; b) Interdisciplinaridade: 
a Universidade de Cruz Alta traça seu caminho, a partir da 
interdisciplinaridade como meio de superação de conhecimentos 
lineares e fragmentados, possibilitando ao sujeito postura crítica na 
compreensão da realidade, constitutiva do meio em que se encontra 
inserido. A interdisciplinaridade é concebida como um processo 
que permeia todos os princípios institucionais. Acredita-se que 
essa configuração favorece a construção de projetos inovadores e a 
integração dos saberes, 48 no exercício permanente do diálogo entre 
os componentes curriculares e as áreas do conhecimento, bem como 
formação integral do cidadão;

 Práxis pedagógica: a aula, o conhecimento, a avaliação, a pesquisa e 
a extensão, tendo a linguagem como meio de veiculação, caracterizam 
a práxis pedagógica e são indissociáveis, não se entendendo um dos 
elementos sem os demais. Tal processo, objetiva a formação do 
profissional reflexivo, cuja prática consiste na reflexão, na ação/ação, 
na reflexão, num contínuo movimento educativo dialético;

Pesquisa: na prática pedagógica, é fundamento norteado por uma 
perspectiva teórica, ética e socialmente responsável que organiza 
a relação dos sujeitos com os conhecimentos, em bases dialógicas. 
A atividade ensino coloca-se como nascedouro da curiosidade que 
provoca a atividade pesquisa, a pergunta e encaminha a investigação 
como procedimento, mas também como espaço de socialização, 
reelaboração e apropriação de conhecimentos produzidos (UNICRUZ, 
2014, p. 47/48).

A partir dessa reflexão, percebemos a necessidade de incluir, nestes 
princípios de nosso PDI, o conceito de saberes, já que, na atual sociedade, 
os profissionais precisam da aquisição de conhecimentos e habilidades 
específicos, na sua área de atuação, mas aliado a isso também é preciso 
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construir diferentes saberes, uma vez que há necessidade de formar 
profissionais (não apenas professores) com uma visão interdisciplinar da 
sociedade “complexa” em que vivemos atualmente.

Outros princípios fundamentais para domínio dos professores é a 
Concepção de educação como processo emancipatório e permanente e 
do Reconhecimento da especificidade do trabalho docente. 

- Concepção de educação – por educação entendem-se os 
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa e extensão, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas relações 
criativas entre natureza e cultura (BRASIL, 2015 a) 

- Concepção de Docência – compreende-se a docência como ação 
educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 
conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, 
princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção 
e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do 
conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/
aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, 
em diálogos constante entre diferentes visões de mundo. No exercício 
da docência, a ação do profissional do magistério da educação básica é 
permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio 
de sua sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 
metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo 
para ampliar a visão e a atuação desse profissional (BRASIL, 2015a)

- Práxis - como expressão da articulação entre teoria e prática 
e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições da educação básica e da profissão 

Para serem vivenciados pela comunidade acadêmica, 
especialmente das licenciaturas esses princípios, primeiramente, precisam 
ser desenvolvidos de forma subjetiva entre o corpo docente, a fim de que, 
então, possam ser vivenciados na sua práxis pedagógica. Nesse sentido, 
a Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Assessoria Pedagógica, 
preocupa-se constantemente em desenvolver estratégias metodológicas, 
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nas quais esses princípios filosóficos estejam sempre presentes. Assim, 
o Fórum Permanente de Pedagogia Universitária é o espaço legítimo 
de condução dessas questões que, por sua vez, são intermediadas por 
profissionais formadores de professores (pedagogos), porque para ser 
professor é preciso aprender a ser professor, pois esta é uma profissão 
que também precisa ser apreendida, vivenciada, dialogada, uma vez que 
os saberes não são construídos apenas pela experiência.





III JUSTIFICATIVA PARA A CONSTITUIÇÃO DO 
PROGRAMA DE APOIO ÀS LICENCIATURAS NA 

UNICRUZ E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO

Considerando que: 

- a Universidade de Cruz Alta é uma Instituição de Ensino Superior 
que tem como “MISSÃO a produção e socialização do conhecimento 
qualificado pela sólida base científica, tecnológica e humanística, capaz 
de contribuir com a formação de cidadãos críticos, éticos, solidários e 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável”;

- a Universidade, como integrante do Sistema de Educação tem 
um compromisso com a educação de qualidade de sua comunidade local 
e regional;

- é função social da UNICRUZ contribuir com a formação de 
professores para a construção de uma educação básica qualificada e, 
consequentemente, cidadãos qualificados;

- como Instituição de Ensino Superior, a UNICRUZ tem como 
função atender às demandas previstas no Plano Nacional de Educação 
(PNE) em suas metas 15 e 13, que preveem, respectivamente: “[...] 
garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PNE, política nacional de formação dos profissionais da Educação de 
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 
professoras da Educação Básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento em 
que atuam” (Meta 15) e “Elevar a qualidade da Educação Superior e 
ampliar a proporção de Mestres e Doutores do Corpo Docente em efetivo 
exercício no conjunto do Sistema de Educação Superior para 75%, sendo 
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do total no mínimo 35% Doutores” (Meta 13); “ promover a formação 
inicial e continuada dos(as) profissionais técnico-administrativos da 
Educação Superior.” (Meta 13.9);

- como instituição educacional, a UNICRUZ também tem a 
função social de se constituir como lócus de discussão sobre concepções 
de conhecimento, educação e ensino-aprendizagem, que sejam base para 
a própria instituição de ensino e que se fortaleça na presença dos cursos 
de licenciatura em razão de seu corpo docente;

- a oferta da pós-graduação é inerente ao fazer universitário 
e, portanto é ela que tem o compromisso de atender à necessidade de 
formação continuada dos profissionais da educação básica, articulada às 
políticas públicas educacionais;

- é função da Universidade fazer a articulação entre graduação 
e pós-graduação e que este é um dos princípios pedagógicos essenciais 
ao exercício e aprimoramento do professor e da sua prática educativa, 
definida na Resolução nº 2 de 01/07/2015;

- é função da Universidade fazer a articulação entre pesquisa 
e extensão e que este é um dos princípios pedagógicos essenciais ao 
exercício e aprimoramento do professor e da sua prática educativa, 
definida na Resolução nº 2 de 01/07/2015;

- a Resolução nº 02 de 1º. de julho de 2015 enfatiza ainda “[...] a 
formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui 
processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da 
qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo 
ser assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos 
respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de 
educação credenciadas.” Portanto, esse papel é da UNICRUZ também;

- a nova Base Comum Nacional para a Educação Básica a ser 
implantada, representa o compromisso das instituições para a formação 
inicial e continuada dos professores;

- o Sistema Nacional de Educação que está sendo instituído em 
nível federal (com agenda obrigatória para o País e para as IES); 
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- a Universidade de Cruz Alta, por meio do planejamento da 
gestão, em seus propósitos traz: as Políticas e Diretrizes da Pró-Reitoria 
de Graduação referendadas nos objetivos institucionais que visa “ampliar 
a atuação institucional na região de inserção da UNICRUZ com enfoque 
na organização e na qualificação de processos que intensifiquem 
a construção de conhecimentos, visando a busca de soluções para 
problemas que interferem no desenvolvimento sustentável ” e prevê como 
uma das ações a criação de um Programa de Apoio às Licenciaturas e a 
oferta de cursos de Licenciatura, na modalidade presencial com vista à 
formação de professores para a Educação Básica; 

- a Universidade de Cruz Alta traz, em seus princípios institucionais 
teóricos e metodológicos, a adoção de concepções implicadas na prática 
pedagógica de formação inicial e continuada, numa concepção de: 
currículo contextualizado na história, na política, integrado e articulado 
de forma interdisciplinar com as necessidades elencadas pela sociedade; 
de interdisciplinaridade concebida como um processo que permeia todos 
os princípios institucionais; de planejamento como um mapa traçado 
previamente à prática pedagógica, embasado em um conhecimento 
preliminar do contexto, do grupo de estudantes e da ciência; de avaliação 
como leitura permanente e prospectiva do contexto institucional, dos 
processos, sejam eles de gestão ou pedagógicos, com o objetivo de 
verificar o que ainda é possível produzir em termos de melhoria da gestão 
e da produção do conhecimento e nos processos ensino e aprendizagem, 
é concebida como processual e emancipatória; de práxis pedagógica na 
formação inicial ou continuada constituída como a aula, o conhecimento, 
a avaliação, a pesquisa e a extensão, tendo a linguagem como meio de 
veiculação de forma indissociável com a práxis, não se entendendo um 
dos elementos sem os demais; de excelência universitária comprometida 
com a comunidade acadêmica, envolvendo o (re)pensar contínuo de todas 
as ações institucionais e que se torna referência à identidade institucional, 
consolidando-se, por todos esses princípios como instituição referência 
na comunidade local e regional para atender aos princípios necessários à 
formação do profissional da educação básica;
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- a Universidade de Cruz Alta traz entre seus princípios 
institucionais filosóficos, a autonomia, a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, a função social de ensinar, a promoção e divulgação 
da cultura, da arte, da técnica, a interação sociedade e mundo do trabalho, 
a necessária integração com os demais níveis e graus de ensino; a 
equidade de tratamento entre iguais e a justa e devida diferença entre os 
desiguais; a garantia da pluralidade e da livre expressão de orientações 
e opinião; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a gestão 
democrática e colegiada. 

Assim sendo, toda essa exposição de motivos justifica que 
a Universidade de Cruz Alta tem perfil institucional e traz em sua 
identidade a formação de professores crítico-reflexivos, cuja prática 
consiste na reflexão na ação/ação, na reflexão, num contínuo movimento 
educativo dialético e, portanto, é imprescindível dar prosseguimento a 
esse compromisso social de formar o formador.

Tendo em vista a necessidade de manter cursos de Licenciatura 
na Universidade de Cruz Alta, o grande desafio para o momento é a 
proposição de uma política capaz de superar os problemas, hoje existentes, 
em relação à baixa procura da formação para a docência. No entanto, para 
fazer face ao contexto atual de crise econômica, faz-se necessário um 
projeto alternativo para a oferta dos cursos no sistema regular com o qual 
se tenha centralidade em disciplinas a serem oferecidas conjuntamente, 
no sentido de minimizar os gastos institucionais.

Sendo assim, optou-se pela busca de um currículo convergente e 
com a oferta de disciplinas compartilhadas. Neste sentido, os cursos de 
Licenciatura apresentarão uma estrutura curricular com a proposição da 
oferta de disciplinas compartilhadas entre os mesmos até o 4º semestre e, 
posteriormente, os cursos de licenciatura, individualmente, ainda poderão 
ter mais algumas disciplinas compartilhadas com outros cursos da IES ou 
entre eles mesmos. Tal possibilidade é ofertada pela Resolução nº 02 de 
01/07/2015 do CNE, homologada pelo MEC e que preconiza as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível 
Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica. Esse 
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documento traça marcos iniciais, com o propósito de orientar a Política 
Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica Brasileira, 
definindo princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos 
a serem observados no planejamento, nas políticas, na gestão e nos 
programas e cursos de formação, bem como nos processos de avaliação e 
de regulação das instituições de educação superior (IES).

Atualmente, muitos professores atuantes nas redes de ensino têm 
interesse na complementação de seus estudos, considerando que, pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, em seu artigo 
62, o profissional, para atuar na Educação Básica, necessita completar 
sua formação, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, como exigência mínima ao exercício da docência, em qualquer 
nível de ensino.

Dessa forma, esse Programa de Apoio às Licenciaturas busca 
atender, prioritariamente, à solicitação de municípios que compõem a 
região do COREDE Alto Jacuí, ao mesmo tempo em que vem ao encontro 
das suas necessidades, no que se refere à qualificação dos seus professores.

Portanto, ao apoiar projetos de cursos de Licenciatura para a 
formação de professores no ensino regular, a UNICRUZ garante, em 
regime de colaboração entre a União, os Estados e os municípios, conforme 
prevê o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005 de 25 de junho de 
2014, política nacional de formação e valorização dos(as) profissionais da 
Educação, ações para que todos os professores e professoras da Educação 
Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em Curso 
de Licenciatura na área de conhecimento em que atuam, e promove a 
possibilidade de formação continuada, o que influi diretamente na 
qualidade da educação, mudando a realidade da região em termos de 
desenvolvimento pessoal e institucional. 





IV OBJETIVOS DO PROGRAMA DE APOIO ÀS 
LICENCIATURAS NA UNICRUZ 

O Programa de Apoio de Apoio às Licenciaturas da Universidade 
de Cruz Alta tem assento no Núcleo Interdisciplinar de Formação e 
Programas Institucionais da Pró-Reitoria de Graduação. Seus principais 
objetivos são:

I – Constituir suporte institucional na área da educação que 
possibilite a atuação da Universidade de Cruz Alta em programas de 
formação inicial e continuada de professores, como um compromisso 
com a comunidade local e regional para a construção de uma Educação 
Básica qualificada.

II – Compor um espaço institucional para a proposição e o 
desenvolvimento de políticas e estratégias de formação da docência, 
garantindo a continuidade e consolidação dos cursos de Licenciatura 
como ensino regular, na Universidade.

III – Garantir a continuidade e tradição da instituição na oferta 
de cursos de Licenciatura como importante espaço para a formação de 
professores da Educação Básica, bem como a continuidade da formação 
de professores em nível Lato sensu.

IV – Apoiar a mobilidade acadêmica de alunos dos cursos de 
Licenciatura da Universidade de Cruz Alta, favorecendo oportunidades de 
convívio e aprendizado em diferentes ambientes acadêmicos, linguísticos 
e culturais, por meio da inserção em editais, na área.

V – Consolidar um espaço articulador do diálogo para a (re)
significação da ação na Educação Básica, proporcionando assessoria 
pedagógica, por meio de convênios ou contratos de prestação de serviço, 
aos diferentes programas e cursos de formação continuada de professores 
e de gestores em nível de aperfeiçoamento.
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VI – Ofertar curso de Mestrado Profissional em Educação, tendo 
em vista qualificar os professores da Educação Básica, em exercício.

VII – Proporcionar formação pedagógica aos profissionais liberais 
que venham a atuar no ensino superior da região e contribuir com a 
formação pedagógica do corpo docente institucional, que não tenha 
formação em licenciatura.

VIII – Consolidar Programas Educacionais que fortalecem e 
apoiam a formação docente, como PARFOR - Plataforma Freire (Plano 
Nacional de Formação de Professor da Educação Básica), PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e Residência 
Pedagógica.

IX – Consolidar participação em espaços de discussão de 
políticas públicas de formação de professores, tais como: conselhos 
municipais, estadual e nacional de educação, fóruns, audiências públicas, 
FEPAD (Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente), 
FORPARFOR (Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do 
PARFOR) e FORPIBID (Fórum Nacional do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência).

X – Identificar demandas e possibilidade de novas ofertas de 
formação de professores, tais como as licenciaturas interdisciplinares. 

XI – Inserir a Universidade de Cruz Alta, como instituição 
Comunitária de caráter Público, nos diferentes editais e programas, na 
área da Educação, ofertados pelas agências externas de fomento, como: 
CAPES, CNPq, MEC, SEDUC, dentre outras.

XII – Institucionalizar as licenciaturas na Universidade de 
Cruz Alta, por meio da inclusão deste compromisso em documentos 
institucionais tais como: PDI, PPI, PPC dos cursos, regulamentos, 
portarias, núcleos e colegiados.

XIII – Institucionalizar espaço físico para agregar os cursos 
de licenciatura, bem como os programas de apoio (PRALIC, PIBID, 
Residência e PARFOR);

XIV – Consolidar a articulação com as redes públicas de educação 
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(estadual e municipal) garantindo a formação dos professores da educação 
básica de acordo com as metas do PNE;

XV – Incentivar o estabelecimento de relações, parcerias e redes 
de trabalho e pesquisa sobre formação de professores da educação básica;

XVII – Fomentar demanda induzida de projetos de pesquisa na 
área de formação de professores para a educação básica. 





V REGULAMENTO DO PRALIC – PROGRAMA DE 
APOIO ÀS LICENCIATURAS

Capítulo I – Das Considerações Iniciais

Art. 1º – Considerando que a Universidade de Cruz Alta é uma 
Instituição de Ensino Superior que tem como “MISSÃO a produção e 
socialização do conhecimento qualificado pela sólida base científica, 
tecnológica e humanística, capaz de contribuir com a formação de cidadãos 
críticos, éticos, solidários e comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável”, a partir da missão institucional pressupõem:

§1º – um compromisso com a educação de sua comunidade local 
e regional;

§2º – a contribuição na formação de profissionais do magistério 
para a construção de uma educação básica qualificada;

§3º – um espaço institucional de discussão sobre concepção 
de conhecimento, educação e ensino-aprendizagem como base para 
uma instituição de ensino e que se fortalece na presença dos cursos de 
licenciatura em razão de seu corpo docente;

§4º – a oferta da pós-graduação inerente ao fazer universitário da 
IES e atendendo à necessidade de formação continuada dos profissionais 
da educação básica, articulada às políticas públicas educacionais;

§5º – ser referência na área da educação para a região de sua 
inserção e por isso a oferta de cursos de formação inicial e continuada de 
excelência é imprescindível como apoio a uma educação de qualidade. 

Capítulo II – Da Definição

Art. 2º – O Programa de Apoio às Licenciaturas da Universidade 
de Cruz Alta referenda a preocupação que essa Instituição de Ensino 
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Superior tem com a formação inicial e continuada de professores para a 
Educação Básica e o compromisso que a mesma tem com a garantia da 
educação de qualidade ofertada à sua comunidade e em atendimento às 
políticas públicas na área da educação, bem como à sua missão. 

Art. 3º – O Programa de Apoio às Licenciaturas (PRALIC) 
integra o NIFPI- Núcleo Interdisciplinar de Formação e de Programas 
Institucionais da Pró-Reitoria de Graduação e congrega a direção do 
CCHS, coordenadores, professores e técnico-administrativos envolvidos 
com as ações de fortalecimento dos Cursos de Licenciaturas da UNICRUZ. 

§1º – O Programa de Apoio as Licenciaturas é vinculado à Pró-
Reitoria de Graduação, pela qual é estruturado e subsidiado em suas 
ações.

§2º – O Programa de Apoio às Licenciaturas é regido por esse 
Regulamento e pelo Estatuto e normas institucionais da Universidade de 
Cruz Alta e segue as orientações legais através de programas, normas e 
diretrizes nacionais referentes à formação de professores. 

Capítulo III – Dos Objetivos

Art. 4º – O Programa de Apoio às Licenciaturas tem como 
objetivos:

I – Constituir suporte institucional na área da educação que 
possibilite a atuação da Universidade de Cruz Alta em programas de 
formação inicial e continuada de professores, como um compromisso 
com a comunidade local e regional para a construção de uma educação 
básica qualificada;

II - Compor um espaço institucional para a proposição e o 
desenvolvimento de políticas e estratégias de formação para a docência, 
garantindo a continuidade e consolidação dos cursos de licenciatura como 
ensino regular na Universidade.

III – Garantir a continuidade e tradição da instituição na oferta 
de cursos de licenciatura como importante espaço para a formação de 
professores da educação básica, bem como a continuidade da formação 
de professores em nível Lato sensu.
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IV – Apoiar a mobilidade acadêmica de alunos dos cursos de 
licenciatura da Universidade de Cruz Alta, favorecendo oportunidades de 
convívio e aprendizado em diferentes ambientes acadêmicos, linguísticos 
e culturais, através da inserção em editais na área.

V – Consolidar um espaço articulador do diálogo para a 
ressignificação da ação na educação básica, proporcionando assessoria 
pedagógica, através de convênios ou contratos de prestação de serviço, 
aos diferentes programas e cursos de formação continuada de professores 
e de gestores em nível de aperfeiçoamento.

VI – Ofertar curso de Mestrado Profissional em Educação com 
vistas a qualificar os professores da Educação Básica.

VII – Proporcionar formação pedagógica aos profissionais 
liberais que venham a atuar no ensino superior da região e contribuir 
com a formação pedagógica do corpo docente institucional que não tenha 
formação em licenciatura.

VIII – Consolidar e fortalecer Programas Educacionais que 
fortalecem e apoiam a formação docente, como PARFOR e PIBID.

IX – Consolidar participação em espaços de discussão de políticas 
públicas de formação de professores tais como: Conselhos municipais de 
educação, fóruns, audiências públicas e FEPAD.

X – Pesquisar a oportunidade de novas ofertas de formação de 
professores tais como as licenciaturas interdisciplinares. 

Capítulo IV – Da Organização e da Composição

Art. 5º – O Programa de Apoio às Licenciaturas é composto por 
um Grupo Articulador e um Grupo Executor.

§1º – O grupo articulador será composto por um docente que será 
nomeado coordenador da área (no caso de já haver o curso na IES será 
representado pelo atual coordenador do curso) e por professores da área 
que representarão o Núcleo Docente Estruturante ( ou por professores que 
já representam o NDE no caso de cursos já existentes).

§2º – O grupo executor será composto pelo conjunto de docentes 
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que atuam e/ou atuarão nos cursos de licenciatura da IES

Parágrafo  Único – Fará parte do grupo executor o(a) coordenador(a) 
do NIFPI da UNICRUZ.

Capítulo V – Das Ações

Art. 6º – As ações do Programa de Apoio às Licenciaturas 
na UNICRUZ incluem ofertar cursos de ensino regular e através da 
Plataforma Freire – PARFOR, nas seguintes modalidades:

I – Licenciaturas - formação inicial

II – Licenciatura – segunda licenciatura

III – Cursos de Formação Pedagógica 

IV – Curso de Formação Continuada – especializações

V – Cursos de Formação Continuada - mestrado profissional em 
educação

VI – Formação continuada na modalidade extensão (cursos, 
palestras, seminários, oficinas, encontros e demais eventos na área da 
educação)

Capítulo VI – Das Atribuições

Art. 7º – São atribuições do grupo articulador e do grupo executor 
do Programa de Apoio às Licenciaturas da UNICRUZ:

I – Manter e ampliar a aproximação da Universidade de Cruz 
Alta às instituições públicas e privadas de educação (re)conhecendo seu 
contexto e necessidades em termos de formação inicial e continuada de 
professores.

II – Executar as demandas de convênios e contratos de assessoria 
aos programas e projetos na área da formação de professores.

III – Promover e fomentar o debate, o permanente estudo e 
atualização dos profissionais que atuam na educação básica e na própria 
IES garantindo a qualidade e excelência do processo pedagógico realizado 
pelos professores.

VI – Articular a efetivação da continuidade dos cursos de 
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licenciatura na Universidade no regime regular e na modalidade PARFOR.

V – Propor eventos de formação continuada na área da educação 
através de ações de extensão como cursos, palestras, seminários, 
encontros, entre outros. 

VI – Propor cursos de formação continuada na área da educação 
na modalidade Lato sensu.

VII – Oportunizar formação continuada aos professores em 
serviço na modalidade Stricto sensu através da proposição de Mestrado 
Profissional na área da educação (PARFOR e/ou Regime regular) 

VIII – Articular, organizar e executar a formação pedagógica 
dos profissionais professores da Universidade de Cruz Alta através da 
proposição de curso de Formação Pedagógica e curso de especialização 
na área de Metodologia do Ensino Superior.

IX – Ofertar pelo período de dois anos cursos de Formação 
Pedagógica.

X – Constituir espaço de permanente diálogo sobre a profissão 
professor e a constante atualização das políticas públicas na área da 
educação.

Capítulo VII – Da Avaliação

Art. 8º – A avaliação do Programa de Apoio às Licenciaturas se 
efetivará a partir dos resultados das ações, ou seja, a continuidade dos 
cursos de licenciatura, bem como a manutenção e ampliação de seus 
conceitos (excelência acadêmica), bem como a ampliação da oferta de 
cursos de formação e pós-graduação. 

Capítulo VIII – Das Disposições Finais

Art. 9º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 
pelo Conselho do Núcleo Interdisciplinar de Formação e Programas 
Institucionais e, em última instância, pelo Conselho Universitário.



46  Solange Beatriz Billig Garces et al.

Art. 10 – O presente Regulamento entrará em vigor na data da sua 
aprovação pelo Conselho Universitário.

   

 Cruz Alta, 12 de agosto de 2015.

Profª Drª Solange Beatriz Billig 
Garces

Pró-Reitora de Graduação

Profª Drª Patrícia Dall’Agnol 
Bianchi

Presidente do Conselho 
Universitário



VI PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA AS 
LICENCIATURAS NA UNICRUZ

O atual contexto socioeconômico e cultural demanda a 
necessidade de (re)dimensionar a formação de educadores, tendo em vista 
a importância deste profissional como articulador entre um projeto amplo 
de sociedade e as propostas de cunho pedagógico. 

Com a proposição da legislação específica para formação de 
professores pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 
Inicial em Nível Superior e para Formação Continuada de Professores 
(Resolução 2, de 1º de julho de 2015), entendemos que é a possibilidade 
de garantir o espaço/tempo necessário para aquisição e prática/vivência 
do conhecimento do que “é ser professor”. Essa proposição em nosso 
entender é uma resposta a críticas feitas por professores formadores, tais 
como este apresentado por Raymundo (2013, p. 24): 

[...] não podemos deixar de insistir que os currículos dos cursos 
de formação de professores, organizados a partir de uma prática 
repetitiva, fragmentada e conteudista que dicotomiza teoria e prática, 
precisam ser urgentemente repensados, tendo-se como pressuposto a 
ideia de que formar profissionais não significa apenas formar pessoas 
dotadas de informações e de técnicas para o bem ensinar. É mais do 
que isso! 

Referente a proposição de uma nova portaria/resolução específica 
para formação de professores, Dourado (2015) coloca que: 

[...] a formulação dos projetos institucionais de formação inicial 
e continuada – incluindo a licenciatura – por meio da garantia de 
concepção de formação pautada tanto pelo desenvolvimento de 
sólida formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de 
conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e prática e 
pela centralidade do trabalho como princípio educativo na formação 
profissional, como também pelo entendimento de que a pesquisa 
se constitui em princípio cognitivo e formativo e, portanto, eixo 
nucleador dessa formação. Importante ressaltar que tais concepções, 
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historicamente, vêm sendo defendidas por entidades da área, 
especialmente, Anfope, Anpae, Anped, Cedes e Forumdir.

E da mesma forma Cury (2016, p. 3) traz sua contribuição ao 
explicitar que a educação básica é um direito do cidadão e para isso 
precisa ter sua oferta de forma qualificada: “Resulta daí que a educação 
infantil, raiz do processo, o ensino fundamental, seu tronco e o ensino 
médio, seu acabamento formam um todo holístico e cujas etapas são um 
direito do cidadão e um dever do Estado em atendê-lo mediante oferta 
qualificada.” 

A Universidade de Cruz Alta participa do Plano Nacional de 
Formação dos Professores da Educação Básica - PARFOR, programa 
este que é resultado da ação conjunta do Ministério da Educação 
(MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior (IPES), das 
Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) e das Secretarias 
de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação. O programa é destinado aos 
professores em exercício nas escolas públicas estaduais e municipais que 
não possuem formação específica nas licenciaturas, oferecendo cursos 
superiores, gratuitos e de qualidade. 

A UNICRUZ participa do programa e já ofertou três habilitações: 
Pedagogia, com três turmas: uma (2015) ainda em andamento e outra 
(2016); Letras com duas turmas e uma em andamento e uma em Ciências 
Biológicas já concluída. Com esta iniciativa da UNICRUZ em ofertar 
cursos de Licenciatura pelo PARFOR, mais de 100 acadêmicos estão 
sendo beneficiados com o programa através do qual têm a oportunidade de 
estudar gratuitamente, graças a esta iniciativa do Ministério da Educação, 
em colaboração com estados e municípios.

A Universidade de Cruz Alta estabelece em seu PDI metas de 
participação em programas de todas as esferas (municipal, estadual 
e federal) que possibilitem a qualificação da docência em diferentes 
níveis. Assim, com essa proposta, participa na formação de professores, 
contribuindo para que os educadores possam responder com dinamismo 
e criatividade aos desafios educacionais que vão surgindo, nos diferentes 
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contextos de atuação educacional e social, tanto nas cidades de sua região 
de abrangência, como em outras comunidades, tanto do nosso Rio Grande 
do Sul, como de outros estados da Federação. 

Os desafios que perpassam a educação exigem a compreensão das 
relações sociais vigentes para promover possibilidades e propiciar meios 
que favoreçam atuações dinâmicas, integradas e efetivas também àqueles, 
que por diferentes motivos, estiveram afastados do processo formativo 
de graduação. Neste enfoque, as licenciaturas na UNICRUZ se propõem 
a oferecer um referencial concreto que considere a multiplicidade 
conceitual do conhecimento pedagógico, tendo por base a concepção 
de formação de um homem crítico, criativo e reflexivo enquanto um 
sujeito construtor de conhecimentos que é capaz de transformar sua 
própria história. É a prática pedagógica, neste contexto, que gera uma 
teoria fecunda que, por sua vez, alimenta a prática. O saber, produzido 
em uma dinâmica curricular, cuja meta é a construção do conhecimento 
educacional, exige um educador-mediador, que contextualize o ensino 
em atividades significativas, desafiadoras para os seus alunos, a partir 
do nível em que se encontram, porém apontando novos horizontes para 
serem conquistados individual e coletivamente. É nesta perspectiva que 
se fundamenta o programa e, com certeza, no confronto com a realidade 
dos diferentes municípios, representados pelos alunos, passa a assumir, 
permanentemente, novas colorações instigadas pela relação entre a teoria 
e a prática.

Em seu desenvolvimento, a proposta pedagógica do PARFOR 
na UNICRUZ, procura reunir condições indispensáveis para sua 
concretização, oferecendo infraestrutura adequada, constituída por 
instalações e equipamentos de laboratórios, biblioteca, salas de aula e salas 
de aula especiais, provendo condições que favoreçam a aprendizagem de 
conteúdos teóricos e práticos. Prioriza metodologias interdisciplinares 
compatíveis com o nível de aprendizagem a quem se destina, por meio 
de docentes qualificados, com domínio da ciência, com capacidade de 
pesquisar novos campos, favorecendo a construção de conhecimentos 
e saberes, sempre em estreita relação com as instituições públicas de 
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educação para a oferta da Educação Básica.

Da mesma forma a Universidade de Cruz Alta tem em sua história 
de ensino a oferta de cursos para formação de professores da educação 
básica, visando qualificar professores para atuarem nas redes municipais, 
estaduais e particulares de ensino da região. 

Assim, a proposição metodológica para as licenciaturas na 
UNICRUZ, seja na oferta regular ou por meio do PARFOR, se dará a 
partir do que está previsto nas legislações (LDBNE nº9394/1996; Plano 
Nacional de Educação - Lei n.º 10.172/2001 e a última versão do PNE n.º 
13.005 para o período 2014 a 2024; BNCC; Parecer 002/2015 e Resolução 
002/2015) e se organizará da seguinte forma: 

6.1 Cursos de Licenciatura – Formação Inicial (regular) e Primeira 
Licenciatura (PARFOR)

6.1.1 Curso de Licenciatura em Pedagogia 

O Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta foi criado em 
1994 (Res. CONSUN nº 06/94-14/10/94). Com este curso, a Universidade, 
enriquece o espaço da área de educação na estruturação de seus cursos de 
graduação, os quais há longos anos vêm contribuindo de forma eficiente 
na formação de professores, para atender necessidades dos sistemas de 
ensino locais, regionais e nacionais. Obteve seu reconhecimento, sob 
a Portaria nº 1106/99 – 13/07/99 - D.O.U. de 18/07/99 e renovação de 
reconhecimento, sob portaria MEC/SESU nº 273 de 31/03/2008 publicada 
no D.O.U. de 01/04/2008. Posteriormente, obteve nova renovação de 
reconhecimento, sob a Portaria nº 2175/10 – 06/12/10, publicada no D.O 
07/12/10.

O Curso de Pedagogia, em sintonia com os demais cursos de 
Licenciatura da UNICRUZ, por meio desta proposta, organiza seu currículo 
por etapas de formação, que poderão ser oferecidas em dias específicos, 
mas não durante a semana toda. Prevê, ainda, a complementação de carga 
horária durante alguns dias dos meses de julho, dezembro e fevereiro. 
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As atividades de formação intensivas serão desenvolvidas em aulas 
distribuídas nos turnos da manhã, tarde e/ou noite, num total de 8 horas/
aula diárias durante o período intensivo. Outra possibilidade de oferta 
será em um formato de três dias presenciais e os demais com trabalhos, 
projetos e atividades a serem realizadas em outros espaços. As atividades 
de formação prática serão desenvolvidas ao longo do semestre letivo com 
atividades específicas e orientadas, sendo socializados os resultados das 
construções. Esta oferta de dá de forma híbrida com aulas organizadas a 
partir de plataformas tecnológicas como a Blackboard Collaborate e do 
Moodle por meio do uso do AVA. 

Após cursar e obter aprovação em todas as disciplinas e atividades 
previstas no currículo do seu curso e realizar os Seminários de Vivência, 
Estágios Curriculares e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o aluno 
receberá seu diploma em Pedagogia.

O currículo proposto pretende ser instrumento que concretize 
os objetivos da profissão, valorizando os procedimentos utilizados 
pelos professores; que desenvolvam o pensamento crítico-reflexivo e 
estimulem a criatividade; que aproximem a teoria da realidade prática, 
favorecendo a integração das áreas do conhecimento, garantindo um 
Programa de Formação de Professores, efetivando a interdisciplinaridade 
na instituição.

A carga horária total do Curso de Pedagogia compreende 3.200 
horas, envolvendo 54 disciplinas ministradas, 420 horas reservadas para 
estágios e, ainda, 200 horas de Atividades Complementares. 

Há ainda uma proposição de oferta em comum com os demais 
cursos de Licenciatura. Esta proposta prevê que as disciplinas de formação 
do “ser professor” sejam ministradas em compartilhamento com outros 
cursos de Licenciatura da UNICRUZ. A articulação de todas as disciplinas, 
em cada semestre letivo se dá a partir da prática docente que se desenvolve 
na forma de projetos de pesquisa e/ou extensão como fio condutor dos 
conhecimentos da formação. Assim, no primeiro semestre todas as 
disciplinas do semestre trabalharão em conjunto no desenvolvimento de 
um projeto de pesquisa e serão a base teórica para o aprendizado da prática 
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docente, na forma de uma pesquisa socioantropológica a ser desenvolvida 
no contexto de inserção das escolas, envolvendo conhecimentos de 
Antropologia, Sociologia, Filosofia e História da Educação. 

6.1.2 Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura foi criado 
e autorizado a funcionar pela Resolução CONSUN nº 12/2000 e 
reconhecido pela Portaria 2.249 de 24/06/05 e publicada no D.O. em 
27/06/05. A estrutura curricular acompanha as novas tendências para a 
formação pedagógica nos cursos de Licenciatura, bem como as atuais 
Diretrizes Curriculares Nacionais para as Ciências Biológicas/MEC, 
considerando, também, as orientações do Conselho Federal de Biologia. 
A estrutura curricular do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da 
UNICRUZ organiza-se de modo que as diferentes disciplinas e atividades 
possibilitem aos acadêmicos o desenvolvimento dos saberes necessários à 
consolidação do perfil do egresso. Além disso, compreende, de um lado, 
aspectos relacionados a conhecimentos gerais, voltados, principalmente 
à compreensão da realidade, à iniciação nos processos de investigação 
científica e ao aprimoramento dos modos de expressão e comunicação; e, 
de outro, o currículo inclui oportunidades para que o aluno sistematize/
construa conhecimentos específicos da área biológica e, também, 
conhecimentos pertinentes à especificidade da atuação docente.

6.1.3 Curso de Licenciatura em Letras – Inglês e Letras – Espanhol

Em termos de trajetória, o Curso de Letras foi criado em 1969, 
com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, quando se instala em 
Cruz Alta uma extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Imaculada Conceição, de Santa Maria, com a finalidade de atender a uma 
demanda comunitária, cuja signatária foi a APROCRUZ (Associação de 
Professores de Cruz Alta), da qual mais tarde se originou a UNICRUZ. 

Assim, com o Processo nº 457.768, de 03 de outubro de 1968, do 
Ministério da Educação, foi autorizado o funcionamento da Faculdade de 
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Filosofia, Ciências e Letras de Cruz Alta, autorizando o Curso de Letras 
– licenciatura (1º e 2º ciclos), a partir de agosto de 1969. Pelo Decreto 
ministerial nº 73.486, de 17 de janeiro de 1974, foi reconhecido o Curso 
de Letras Português-Inglês e Português-Francês – Licenciatura plena.

Já o Curso de Letras Português-Espanhol e respectivas Literaturas 
foi implantado, na UNICRUZ, com a Resolução do CONSUN nº 08/94, 
de 30 de novembro de 1994. O reconhecimento pelo MEC ocorreu com a 
Portaria nº 643 de 13 de abril de 1999.

Nessa caminhada, o Curso de Letras vem contribuindo com um 
universo considerável de educadores, no campo da língua/linguagem, na 
sua área de abrangência da UNICRUZ.

6.1.4 Curso de Licenciatura em Educação Física

O Curso de Educação Física licenciatura foi constituído, 
inicialmente como Faculdade de Educação Física e autorizada pelo 
parecer 216/72 do Conselho Federal de Educação em 10 de abril de 
1972 para atuar com os cursos de Licenciatura em Educação Física e 
Técnico Desportivo, na época mantida pela Associação de Professores 
de Cruz Alta, antecessora da Universidade de Cruz Alta. A autorização 
de funcionamento veio por Decreto Federal n.º 7.427, de 17 de abril de 
1972 e publicada no D.O.U., em 19 de abril de 1972. O reconhecimento 
do Curso de Educação Física, habilitações em Licenciatura em Educação 
Física e Técnico Desportivo da Faculdade de Educação Física de Cruz 
Alta, se obteve por decreto Presidencial n.º 77.508 de 29 de abril de 
1976. A renovação do reconhecimento está na portaria do MEC Nº 462, 
de 03 de maio de 2010 (D.O.U. 05/05/2010 seção 1 p. 84). A Faculdade 
de Educação Física está entre as quatro faculdades mais antigas da 
Instituição, perpassando toda uma trajetória de conquistas em conjunto 
com a UNICRUZ. O exercício do profissional de Educação Física é pleno 
nos serviços à sociedade, no âmbito das Atividades Físicas e Desportivas, 
nas suas diversas manifestações e objetivos. Pelo novo regimento 
da instituição as faculdades foram extintas, passando todas à cursos 
organizados em centros.
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A Educação Física como área de conhecimento da saúde e 
da educação busca enfrentar os grandes desafios que a sociedade 
impõe objetivando formar profissionais capazes de contribuir para o 
desenvolvimento harmônico do indivíduo, Fundação Universidade de 
Cruz Alta Curso de Educação Física - Licenciatura 7 dentro de uma 
concepção transformadora – inovadora e fundamentada em áreas de 
conhecimento técnico, conhecimento do homem, conhecimento filosófico 
e conhecimento da sociedade. Assim sendo, o Curso de Educação Física – 
Licenciatura da Faculdade de Educação Física de Cruz Alta, dentro de um 
ordenamento institucional, busca balizar essas questões chave da Educação 
e da Saúde dentro de um quadro atual de mudanças paradigmáticas em 
todas as áreas de conhecimento (UNICRUZ, 2014, p. 6/7).

6.2 Cursos de Segunda Licenciatura 

Serão ofertados cursos de segunda licenciatura em regime especial 
a partir da oferta pelo PARFOR – Plataforma Freire, e poderão ser ofertados 
os cursos de Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas e Letras – 
Português e Espanhol a partir do levantamento de demandas nas redes 
municipais e estaduais de educação nos municípios de abrangência da 
UNICRUZ. A partir de 2017, a oferta dependerá dos editais do PARFOR 
previstos pela CAPES. 

6.3 Curso de Formação Pedagógica

O Programa Especial de Formação Pedagógica não será ofertado 
pela Universidade de Cruz Alta.

6.4 Cursos de Formação Continuada

6.4.1 Cursos de Especialização Lato Sensu 

A UNICRUZ tem em sua história uma vasta gama de cursos 
Lato sensu ofertados na área da Educação, dentre estes se destacam os 
de Educação Especial, Gestão, Orientação e Supervisão Educacional, 
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Psicopedagogia, Biologia da Conservação, Literatura Infantil, dentre 
outras.

Entendemos ser necessária a oferta de formação continuada, já 
que esta é uma política da Universidade para os egressos e, como polo 
de formação de professores, nossa IES entende ser esta uma função 
institucional.

Além disso, a Universidade prevê esta oferta para atender a meta 
16 do Plano Nacional de Educação que prevê:

[...] formar, em nível de pós-graduação 50%(cinquenta por cento) 
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 
deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação 
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Assim, a Universidade de Cruz Alta está realizando pesquisa de 
levantamento junto as escolas e secretarias municipais de educação, para 
verificar as necessidades e desejos dos professores pela área de formação 
continuada. 

A oferta pelo PARFOR se dará a partir das demandas levantadas e 
de acordo com os editais emitidos pela CAPES.

6.4.2 Curso de Mestrado em Educação

A Universidade de Cruz Alta deseja fazer a oferta de formação 
de professores em nível Stricto sensu, por meio da Plataforma Freire, 
especialmente para os professores e gestores em serviço. Por estarem em 
serviço, entendemos a viabilidade da oferta de um Curso de Mestrado 
Profissional, a partir de duas linhas de formação: prática de ensino e 
gestão educacional. Para isso aguardamos a possibilidade dessa oferta 
pelo PARFOR – Plataforma Freire. Todavia, a Universidade de Cruz Alta 
oferta, atualmente o Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social, na modalidade acadêmica e na 
área interdisciplinar onde tem uma participação efetiva de professores das 
redes de ensino estadual e municipal.
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6.4.3 Cursos e Eventos de Extensão

6.4.3.1 Seminário Internacional de Educação no Mercosul - 
MERCOSUL 

Consolidado como um dos principais eventos científicos da 
Universidade de Cruz Alta, o Seminário Internacional de Educação 
no Mercosul, que já realizou dezessete edições, organizado pelas 
Licenciaturas e seus pares, através de temáticas específicas, é voltado 
para a comunidade acadêmica, profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento, professores de redes municipal e estadual de ensino e 
demais pessoas interessadas em acompanhar as atividades. As temáticas 
de debate sempre envolvem as questões pertinentes à formação de 
professores para a Educação Básica e ensino superior. Em 2015, o evento 
trouxe como temática o Plano Nacional de Educação e teve como uma de 
suas principais palestrantes a profª Selma Garrido Pimenta. 

 6.4.3.2 Encontro Estadual de Formação de Professores

O Encontro Estadual de Formação de Professores surge, a 
partir da implantação do PARFOR na Universidade de Cruz Alta, e 
tem como objetivo ser um espaço de diálogo com a comunidade sobre 
a importância e necessidade de formação de professores. Além disso, 
serve como espaço de divulgação das políticas públicas de formação de 
professores, especialmente o PARFOR. No ano de 2016, realizou-se o 
VI Encontro em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, quando tivemos a participação de palestrantes nacionais, como 
o presidente do FORPARFOR, a representante da FEPAD, UNDIME e 
secretários municipais de educação da região de abrangência de ambas 
as universidades. 

6.4.3.3 Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão 

O Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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também é um evento tradicional na Universidade e tem um foco 
acadêmico voltado para a socialização da pesquisa e da extensão. Mas 
também há espaço para socialização de experiências na área do ensino. 
Como é evento tradicional na IES, grande parte dos professores das redes 
municipal e estadual de ensino costumam participar. 

6.4.3.4 Diálogos Universitários

Este é um espaço aberto para a construção de diálogos 
interdisciplinares entre os cursos de graduação, trazendo temáticas de 
interesse, mas também oportunizando a possibilidade de discussão de 
temáticas transversais, como Direitos Humanos, questões étnico-raciais 
e meio ambiente.

Como a Universidade tem um viés voltado para a 
interdisciplinaridade, também traz essa característica acoplada a esse 
evento.

6.4.3.5 Seminários de Iniciação Científica do PIBID

O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência, lançado pelo MEC – Ministério da Educação pelo Edital 
n° 018/2010 e Portaria n° 072, de 09 de abril de 2010, atendendo às 
atribuições legais da CAPES de induzir e fomentar a formação inicial e 
continuada de profissionais do Magistério (Lei n° 11.502, de 11 de julho 
de 2007) e consoante os princípios fixados pela Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, insere-se 
nas linhas das Diretrizes Nacionais para a Formação, em nível superior, 
de professores para a Educação Básica. 

O PIBID objetiva o incentivo à formação de professores para a 
Educação Básica, contribuindo para a elevação da qualidade da escola 
pública e, ao mesmo tempo, eleva o nível qualitativo das ações acadêmicas 
direcionadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura. 
Assim, sua proposta centra-se, basicamente, na formação inicial e na 
permanência do acadêmico na docência, favorecendo a qualidade das 
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ações educativas.

Inserido no Seminário Internacional do MERCOSUL, a 
Universidade de Cruz Alta oferece o Seminário de Iniciação Científica 
do PIBID, que oportuniza um espaço específico para socialização da 
pesquisa realizada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência.

6.4.3.6 Assessorias Pedagógicas nas Escolas 

A UNICRUZ, como Universidade comunitária, também atende às 
necessidades específicas das escolas e está sempre disposta a colaborar 
em assessorias pedagógicas, como: palestras, cursos, eventos e oficinas 
que sejam demandas, a partir de propostas vindas das redes municipais e 
estaduais de ensino. Esta é uma das principais ações de articulação com 
as redes públicas de ensino municipal e estadual. 

6.4.3.7 Fórum Permanente de Direitos Humanos

O Fórum Permanente de Direitos Humanos, que a Universidade 
de Cruz Alta, por iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação e por meio do 
Núcleo de Ação em Pró-Direitos Humanos planejou, visa um processo 
permanente de discussão e vivências acadêmicas em Direitos Humanos e, 
sobretudo, fomentar, através da Pedagogia Universitária, essa prática que 
perpassa a formação didática, pedagógica, administrativa, mas sobretudo 
a formação humana. 

Neste sentido, entendemos que o papel principal da Universidade 
é o ensino, a pesquisa e a extensão que devem ser trabalhadas nos 
princípios da EDUCAÇÃO. Sendo assim, a educação, atualmente, 
tem uma grande responsabilidade, pois ela é o único meio possível de 
desenvolver a solidariedade humana em contraponto ao globalismo 
colonial. Em uma sociedade onde prevalecem valores como o egoísmo, 
a corrupção, a violência e a competição desenfreada, é preciso que a 
educação desenvolva princípios mais humanitários de respeito ao outro, 
a diferença, ao pluralismo de ideias, culturas, religiões e aos direitos 
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humanos, desenvolvendo a alteridade e afirmando a dignidade humana. 

Entendemos que é compromisso normativo da Universidade 
trabalhar essas questões em seu meio acadêmico como um compromisso 
legal, mas para além disso, a Universidade deve ter o compromisso de 
não apenas formar profissionais, mas FORMAR PESSOAS. Pessoa com 
a capacidade de amar, de ser ética, honesta, justa, fraterna e solidária 
com os outros. Por isso, o objetivo principal desse projeto institucional é 
conscientizar a comunidade acadêmica (professores, alunos, funcionários 
e gestores) de que o trabalho sobre/com e em Direitos Humanos na 
UNICRUZ deve ser percebido de maneira subjetiva, para além de atender 
normativas, mas como um respeito à condição humana. 

Precisamos desenvolver a alteridade, para conviver e interagir 
com o diferente, pois quem tolera supõe-se ainda superior. Portanto, 
precisamos urgentemente repensar práticas pedagógicas que reflitam 
esse comportamento na UNICRUZ, excluindo as vozes dos grupos 
socioculturais marginalizados e que silenciam a diversidade cultural. 
Igualdade não significa homogeneidade e traz como premissa que o direito 
à igualdade pressupõe o direito à diferença. Premissa essa fundamental 
para fomentar práticas acadêmicas que promovam e respeitem os direitos 
humanos.

Acreditamos que o estudo curricular dos Direitos Humanos 
demanda uma formação teórica aliada a uma capacidade / vontade para 
a intervenção prática. Por isso, entendemos que nosso PDI, nosso PPP e 
os PPCs dos diferentes cursos trazem, em seus princípios filosóficos, a 
descrição do ser humano que queremos formar (crítico, ético, humano) e 
para qual sociedade queremos formar (uma sociedade solidária e ética). 
Portanto, é compromisso dos coordenadores e professores colocar em 
prática esses princípios, porque “a formação interdisciplinar dos direitos 
humanos põe em contato as diversas racionalidades de diferentes saberes, 
retirando a exclusividade de qualquer ramo do conhecimento no trato 
da matéria.” “O sujeito que adquire a consciência dos direitos humanos 
pensa em si e no outro; é capaz de se comprometer com as transformações, 
em esfera individual ou em âmbito social mais alargado (família, 
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comunidades, sociedades).” Portanto, entendemos que esse projeto tem 
uma base muito forte nos cursos de ciências humanas e, especialmente, 
nas licenciaturas.

Em 2017 a UNICRUZ fez a adesão ao Pacto pelos Direitos 
Humanos e pela Cultura da Paz.

6.4.3.8 Ciclos de Formação para as Licenciaturas

Em 2017, com a inclusão do curso de Licenciatura em Educação 
Física no PRALIC - Programa de Apoio às Licenciaturas e a adequação da 
mesma à Resolução 002/2015 sentimos a necessidade de ampliar alguns 
conceitos epistemológicos entre todos os professores, mas especialmente 
com o corpo docente do Curso de Licenciatura em Educação Física. 
Assim, surgiu o evento que intitulamos de Ciclos de Formação para as 
Licenciaturas e do qual resultou um Núcleo de Formação de Professores, 
cuja solicitação partiu dos próprios professores. Queremos no decorrer 
do tempo ampliar com a participação dos professores das redes de ensino 
municipal e estadual, especialmente nas escolas onde há convênios de 
estágios e realização dos projetos PIBID, além de outras escolas onde há 
convênios para desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão.



VII BASE CURRICULAR DAS LICENCIATURAS 

A palavra base tem um significado importante e reforça o peso 
que tem na formação dos professores da educação básica. Cabe destacar 
a reflexão feita por Cury (2008, p. 294):

[...] etimologicamente, “base”, donde procede a expressão “básica”, 
confirma esta acepção de conceito e etapas conjugadas sob um só 
todo. “Base” provém do grego básis,eós e corresponde, ao mesmo 
tempo, a um substantivo: pedestal, fundação, e a um verbo: andar, 
pôr em marcha, avançar. Como conceito novo, ela traduz uma nova 
realidade nascida de um possível histórico que se realizou e de uma 
postura transgressora de situações preexistentes, carregadas de caráter 
não democrático. Como direito, ela significa um recorte universalista 
próprio de uma cidadania ampliada e ansiosa por encontros e 
reencontros com uma democracia civil, social, política e cultural.

Todavia, não queremos que a base curricular seja organizada 
de forma acrítica e sem um embasamento teórico que fundamente as 
escolhas das disciplinas para que não se limite a ser o que traz Raymundo 
(2013, p. 24):

[...] currículo constitui-se em um aglomerado de disciplinas isoladas 
entre si e que não estabelece qualquer relação com a realidade 
educacional e social que lhe deu origem, constituindo- -se apenas 
saberes disciplinares nos cursos de formação. Essa organização 
curricular fatalmente não conduzirá os professores à produção de um 
saber realmente significativo para o exercício pleno da docência. 

Por isso, diante do parecer 002/2015 e da Resolução 002/2015 nos 
questionamos sobre quais os principais desafios trazidos para os cursos 
de Licenciatura da UNICRUZ, visando a formação dos professores para 
a Educação Básica. Neste sentido, entendemos que para organizar a 
base curricular era preciso ter bem explicito as principais políticas para 
formação de Professores no Brasil na atualidade e que darão o suporte 
para essa formação prevista na resolução. Também era preciso refletir 
sobre o papel da Universidade e sua articulação com a Educação Básica, 
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tendo em vista seu compromisso com a educação de qualidade para a 
região. E ainda, (re)signiifcar a articulação dos cursos de Licenciatura da 
UNICRUZ (Pedagogia, Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia) com a 
Educação Básica. 

A partir desse entendimento verificamos que os elementos novos 
que a Resolução propõe é a prática docente permeando o curso do 
primeiro ao último semestre, a ênfase na gestão e também a proposição 
da “formação continuada como um elemento essencial para o bom 
exercício profissional.” [...] “[...] melhorar a qualidade da educação básica 
implica necessariamente melhorar a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação” (VOLSI, 2016, p. 1505).

A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, 
permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente 
para o exercício de uma atividade profissional, em conformidade com 
a legislação. A rigor, no âmbito do ensino público, esta licença só se 
completa após o resultado bem sucedido do estágio probatório exigido 
por lei. O diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento 
oficial que atesta a concessão de uma licença. No caso em questão, trata-
se de um título acadêmico obtido em curso superior que faculta ao seu 
portador o exercício do magistério na educação básica dos sistemas de 
ensino, respeitadas as formas de ingresso, o regime jurídico do serviço 
público ou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Parecer CNE/CP 
nº 28/2001).

Assim, a Resolução 002/2015 – ênfase na formação inicial e 
continuada a partir da compreensão ampla e contextualizada da educação, 
com o intuito de assegurar a produção e difusão do conhecimento e a 
participação na elaboração e implantação do PPP da Instituição, de modo 
a garantir, com qualidade, os direitos e objetivos da aprendizagem. Estes 
direitos e objetivos da aprendizagem estão descritos na BNCC e por isso 
precisam estar articulados. 

Outra questão importante trazida para reflexão na constituição das 
bases curriculares das licenciaturas foi o Perfil do egresso da formação 
inicial e continuada (o que traz a resolução e que deverá ser adaptado a 
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cada curso de licenciatura a partir das suas especificidades): 
Possuir informações e habilidades resultantes da pluralidade 
de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do Projeto 
Pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação 
virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios e 
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência 
e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética (BRASIL, 
20015a, 2015b)

Portanto, a dinâmica formativa precisa estar articulada a uma 
prática educativa de qualidade socialmente referenciada. E ainda atender:

- as políticas públicas da educação;

- as Diretrizes Curriculares Nacionais;

- ao SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior;

- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI);

- Articulação da IES com as redes municiais e estaduais de 
educação básica;

- Articulação com os Fóruns de discussão (FEPAD, UNDIME, 
Conselhos...);

- articulação com a pós-graduação;

- articulação com a pesquisa e a extensão.

A estrutura curricular se organizou a partir da proposição dos 
Núcleos de Formação para a base curricular das licenciaturas, conforme 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 
em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica 
são, conforme previsto na Resolução 02/2015 (BRASIL, 2015a):
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Núcleos Características de Cada Núcleo

I - Núcleo de estudos 
de formação geral, 
das áreas específicas 
e interdisciplinares, e 
do campo educacional, 
seus fundamentos e 
metodologias, e das diveras 
realidades educacionais

a) princípios, concepções, conteúdos e critérios 
oriundos de diferentes áreas do conhecimento, 
incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos, 
interdisciplinares, os fundamentos da educação, para 
o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da 
sociedade;

b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, 
promoção da participação e gestão democrática; 

c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, 
materiais didáticos, procedimentos e processos de ensino 
e aprendizagem que contemplem a diversidade social e 
cultural da sociedade brasileira;

d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento 
e avaliação de processos educativos e de experiências 
educacionais em instituições educativas; e) conhecimento 
multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e 
práticas educativas, incluindo conhecimento de processos 
de desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 
cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial;

f) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos 
diferentes segmentos da sociedade relativos à educação, 
sendo capaz de identificar diferentes forças e interesses, 
de captar contradições e de considera-los nos planos 
pedagógicos, no ensino e seus processos articulados 
à aprendizagem, no planejamento e na realização de 
atividades educativas;

g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e 
pedagógicos, seus fundamentos e metodologias, legislação 
educacional, processos de organização e gestão, trabalho 
docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo;
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h) decodificação e utilização de diferentes linguagens e 
códigos linguístico-sociais utilizadas pelos estudantes; 
além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes 
às etapas e modalidades de educação básica;

i) pesquisa e estudo das relações entre educação e 
trabalho, educação e diversidade, direitos humanos, 
cidadania, educação ambiental, entre outras 
problemáticas centrais da sociedade contemporânea;

j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade 
no contexto do exercício profissional, articulando o 
saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática 
educativa;

l) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação 
e produção específica sobre organização e gestão da 
educação nacional

II - núcleo de aprofundamento 
e diversificação de estudos das 
áreas de atuação profissional, 
incluindo os conteúdos 
específicos e pedagógicos, 
priorizadas pelo projeto 
pedagógico das instituições, 
em sintonia com os sistemas de 
ensino

a) investigações sobre processos educativos, 
organizacionais e de gestão na área educacional; 

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais 
didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem 
que contemplem a diversidade social e cultural da 
sociedade brasileira; 

c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos 
e fundamentos da educação, didáticas e práticas de 
ensino, teorias da educação, legislação educacional, 
políticas de financiamento, avaliação e currículo. 

d) Aplicação ao campo da educação de contribuições 
e conhecimentos, como o pedagógico, o filosófico, o 
histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o 
psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 
econômico, o cultural, entre outro; 
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III - núcleo de estudos 
integradores para 
enriquecimento curricular

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de 
iniciação científica, iniciação à docência, residência 
docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos 
no projeto institucional da instituição de educação 
superior e diretamente orientados pelo corpo docente 
da mesma instituição; 

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de 
ensino e instituições educativas de modo a propiciar 
vivências nas diferentes áreas do campo educacional, 
assegurando aprofundamento e diversificação 
de estudos, experiências e utilização de recursos 
pedagógicos; 

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras 
atividades previstas no PPC; 

d) atividades de comunicação e expressão visando à 
aquisição e à apropriação de recursos de linguagem 
capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada 
e criar conexões com a vida social.

Fonte: Parecer 002/2015 e Resolução 02/2015 ( BRASILa; BRASILb, 2015)

Quanto a estrutura e currículo dos cursos de formação inicial, em 
nível superior previstos no capítulo V estes terão carga horária mínima de 
3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no 
mínimo oito semestres ou quatro anos, assim distribuídos: 

- 400 horas de prática como componente curricular, distribuída ao 
longo do processo formativo; 

- 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado; 

- 2.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas 
pelos núcleos I e II; 

- 200 horas de atividade teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas especifica de interesse dos estudantes, conforme núcleo III 
(BRASIL, 2015a).

Quanto a organização dos currículos da licenciaturas para 
adequação à resolução 002/2015 e Parecer 002/2015:
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- apresentar conteúdos específicos da respectiva área de 
conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias;

- apresentar conteúdos relacionados aos fundamentos da 
educação, formação na área de políticas pública e gestão da educação, 
seus fundamentos e metodologias;

- apresentar conteúdos de direitos humanos, diversidade étnico-
racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, LIBRAS e direitos 
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas;

- garantir a concomitante relação entre teoria e prática (com 
elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e 
habilidades necessários à docência)

- garantindo assim a prática como componente curricular e o 
estágio supervisionado com a compreensão de que são ações distintas e 
com especificidades próprias. 

Ainda, complementar a isso, outras duas questões importantes 
são: 

a) Institucionalização dos cursos de licenciatura:

- projeto com identidade própria de curso de licenciatura (sem 
prescindir de articulação com curso de bacharelado, se houver, e com as 
demais licenciaturas):

I – articulação com o contexto educacional, nas dimensões 
sociais, culturais, econômicas e tecnológicas;

II – efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, 
institutos, departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de 
licenciatura;

III – coordenação e colegiado próprios que formulem o PPC e se 
articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e 
PPI, tomem decisões sobre a organização institucional e sobre as questões 
administrativas no âmbito de suas competências;

IV – interação sistemática entre os sistemas, as instituições de 
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educação superior e as instituições de educação básica, desenvolvendo 
projetos compartilhados;

V – projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos 
conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, 
bem como das tecnologias;

VI – organização institucional para a formação dos formadores, 
incluindo tempo e espaço na jornada de trabalho para as atividades 
coletivas e para o estudo e a investigação sobre o aprendizado dos 
professores em formação;

VII – recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, 
videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologia da informação 
e da comunicação, com qualidade e quantidade, nas instituições de 
formação;

VIII – atividades de criação e apropriação culturais junto aos 
formadores e futuros professores.

b) Articulação com as redes de ensino

A Unicruz atua na formação de professores há mais de cinco 
décadas, sendo uma das instituições referência e grande parte do corpo 
docente das redes municipal, estadual e particular de ensino teve sua 
formação na IES. Neste sentido, três programas testemunham esta 
articulação, conforme referendamos no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (2018-2022): 

- PARFOR - Plano Nacional de Formação dos Professores da 
Educação Básica: O Plano Nacional de Formação dos Professores 
da Educação Básica - PARFOR é um programa implantado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES e do Ministério da Educação - MEC, com a finalidade de 
contribuir para que os professores em exercício, na rede púbica de 
educação básica, tenham acesso à formação superior exigida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Por meio 
dele, a CAPES induz e fomenta a oferta de cursos de licenciatura, 
nas modalidades presencial e à distância, em Instituições de Educação 
Superior - IES. Esses cursos permitem que o professor da rede pública 
de educação básica possa obter formação superior em cursos gratuitos 
e de qualidade, na disciplina em que atua em sala de aula. O PARFOR 
presencial é um programa emergencial instituído para suprir a 
necessidade de professores e profissionais da rede pública de educação 
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básica, oferecendo turmas especiais em cursos de licenciatura, para 
docentes em exercício na rede pública da educação básica que não 
tenham formação superior, ou, mesmo tendo essa formação, queiram 
realizar o curso na disciplina em que atuam em sala de aula e para a qual 
não têm graduação; segunda licenciatura para docentes em exercício 
há pelo menos 3 anos na rede pública da educação básica que atuam 
em áreas distintas da sua formação inicial e, formação pedagógica para 
docentes graduados não licenciados que se encontram em exercício, na 
rede pública da educação básica. A Universidade de Cruz Alta, como 
instituição que oferta cursos de licenciatura pelo PARFOR, sente-se 
no compromisso com a formação em nível superior de professores 
da educação básica e, consequentemente, com a qualidade dessa 
educação, no país. A UNICRUZ é parceira da CAPES e desenvolve 
os cursos de licenciatura, na modalidade PARFOR, desde 2010, 
possibilitando crescimento pessoal e profissional aos professores da 
rede pública de ensino. Anualmente, a CAPES divulga o calendário 
de atividades do programa e nele estão definidos os prazos e as 
atividades a serem realizadas pelas secretarias de educação estaduais 
e municipais, os fóruns estaduais e as IES e, ainda, o período das 
pré-inscrições. Esse cronograma tem sido pontualmente cumprido 
pela UNICRUZ. A dedicação demanda a mobilização de professores 
e colaboradores da IES que vão até às secretarias de educação dos 
municípios e coordenadorias regionais para aproximar, cada vez mais, 
a UNICRUZ dos lugares onde as demandas de formação se fazem 
mais urgentes, demonstrando o empenho institucional na ampliação 
das oportunidades de formação superior dos docentes em exercício, 
nas escolas das redes públicas de educação básica, do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 – PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência: O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência, lançado pelo MEC – Ministério da Educação pelo edital 
n° 018/2010 e Portaria n° 072, de 09 de abril de 2010, atendendo 
às atribuições legais da CAPES de induzir e fomentar a formação 
inicial e continuada de profissionais do magistério (Lei n° 11.502, de 
11 de julho de 2007) e consoante os princípios fixados pela Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 
Básica, insere-se nas linhas das diretrizes nacionais para a formação, 
em nível superior, de professores para a educação básica. O PIBID 
objetiva o incentivo à formação de professores para a educação 
básica, contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública 
e, ao mesmo tempo, eleva o nível qualitativo das ações acadêmicas 
direcionadas à formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura. Assim, sua proposta centra-se, basicamente, na formação 
inicial e na permanência do acadêmico na docência, favorecendo a 
qualidade das ações educativas. Com uma sólida caminhada no ensino 
de graduação, em especial, no âmbito da licenciatura, a Universidade 
de Cruz Alta insere-se na proposta do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência, do Ministério de Educação. Tendo presente 
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o objetivo geral de fortalecer a integração ensino, pesquisa e extensão 
na formação inicial de professores, busca contribuir com a excelência 
da escola pública, enquanto espaço de vivências necessárias à 
construção coletiva do conhecimento da docência para a educação 
básica, voltada à resolução dos problemas enfrentados na dinamização 
de propostas curriculares inovadoras, nos sistemas educacionais. As 
licenciaturas mantidas pela UNICRUZ participam dos subprojetos 
direcionados à formação de docentes para o ensino médio e do ensino 
fundamental. Com a proposta de iniciação à docência, desenvolvida 
pela Universidade, os discentes bolsistas envolvidos no programa têm 
a oportunidade de colocar em prática posturas educativas, por meio da 
discussão e reflexão crítica acerca do conhecimento produzido, bem 
como da participação permanente nas atividades interdisciplinares, 
dentro dos diferentes componentes curriculares. A partir de 2018 o 
PIBID é ofertado para os acadêmicos da licenciatura que estão na 
primeira metade do curso, ou seja, até o 5º semestre. Os demais são 
incluídos no edital da Residência Pedagógica. 

- Programa Residência Pedagógica: O Programa de Residência 
Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de 
Formação de Professores a partir de 2018, e tem por objetivo induzir 
o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos 
de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola 
de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. A 
Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes 
compõem a Política Nacional de Formação de Professores para a 
Educação Básica. Tem como premissas básicas o entendimento de que 
a formação de professores nos cursos de licenciatura deve assegurar 
aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam 
realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica. Os 
objetivos tanto deste programa quanto do PRALIC- Programa de 
Apoio às Licenciaturas visam o aperfeiçoamento da formação dos 
discentes de cursos de licenciatura bem como fortalecer, ampliar 
e consolidar a relação entre a IES e a escola de educação básica, 
promovendo sinergia entre a UNICRUZ e a instituição que recebe 
o egresso da licenciatura, estimulando o protagonismo das redes de 
ensino na formação de professores.

No ano de 2015, a Unicruz constituiu um Colegiado de Formação 
de professores composto por representantes das redes municipais e 
estadual de ensino, conselhos, coordenadores de programas de formação 
de professores e coordenação das licenciaturas. No ano de 2018, 
regulamentou este colegiado no formato de comissão, passando a chamar-
se Comitê de Formação de Professores, constituído, portanto, como órgão 
colegiado multi e transdisciplinar, de caráter consultivo e deliberativo, 
com vistas a fortalecer a relação entre a Universidade de Cruz Alta e 
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os Sistemas e Redes de Ensino Estadual e Municipal, consolidando a 
qualidade da formação de professores nos Cursos de Licenciaturas, além 
de atender à Política Nacional de Formação de Professores enfatizando 
discussão/reflexão a respeito do processo formativo e pedagógico a partir 
do trabalho colaborativo entre a Universidade de Cruz Alta e os Sistemas 
e Redes de Ensino Estadual e Municipal, por meio de ações integradas que 
fortaleçam o campo da práxis e a construção do saber crítico e criativo 
nos espaços-tempos de formação dos professores.

c) A Oferta da Formação Continuada

A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações 
para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a 
prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, 
ético e político do profissional docente.

Em consonância com a legislação, define-se que a formação 
continuada envolve: 

I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e 
instituições de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, 
inovações pedagógicas, entre outros; 

II - atividades e/ou cursos de atualização, com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades 
formativas diversas, direcionadas à melhoria do exercício do docente; 

III  - atividades e/ou cursos de extensão, oferecida por atividades 
formativas diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado 
pela instituição de educação superior formadora; 

IV - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 
(cento e oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância 
com o projeto pedagógico da instituição de educação superior; 

V - cursos de especialização lato sensu por atividades formativas 
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diversas, em consonância com o projeto pedagógico da instituição de 
educação superior e de acordo com as normas e resoluções do CNE; 

VI - cursos ou programas de mestrado acadêmico ou profissional, 
por atividades formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico 
do curso/programa da instituição de educação superior, respeitadas as 
normas e resoluções do CNE e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Capes; 

VII - cursos ou programas de doutorado, por atividades formativas 
diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da 
instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do 
CNE e da Capes. A instituição formadora, em efetiva articulação com 
o planejamento estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio 
à Formação Docente e com os sistemas e redes de ensino e com as 
instituições de educação básica, definirá no seu projeto institucional as 
formas de desenvolvimento da formação continuada dos profissionais do 
magistério da educação básica, articulando-as às políticas de valorização 
a serem efetivadas pelos sistemas de ensino.

Cabe ressaltar que a formação continuada (especializações) 
ofertadas de forma regular pela IES e os cursos que poderão (poderiam) 
ser ofertados por meio do PARFOR foram resultado de um levantamento 
na região, verificando a demanda existente. Essa proposição somente foi 
possível pelo envolvimento da Universidade com o Fórum Permanente 
de Formação de Professores, coordenado pela Secretaria Estadual de 
Educação, no qual a Universidade possui representação. Além disso, 
participa de grupos de estudos voltados à formação de professores e 
temáticas atuais que permeiam os processos da educação básica, como 
por exemplo a discussão para construção da proposta da Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), juntamente com professores em exercício 
nas redes de ensino, gestores e membros de conselhos municipais de 
educação. 



VIII PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AS 
LICENCIATURAS NA UNICRUZ 

Conforme definido no Seminário de Planejamento Estratégico 
Institucional: 

8.1 Recursos Humanos

O corpo docente que atua nos cursos de licenciatura da UNICRUZ 
é constituído por um grupo de professores onde 97,05% possuem 
formação Stricto sensu e destes 85,3% possuem regime de trabalho de 
tempo parcial e/ou integral. Assim sendo, em uma avaliação institucional 
pelos critérios atuais do INEP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, 
em conceito que vai de 01 a 05, o conceito é 05. 

8.2 Planejamento Orçamentário

8.2.1 PARFOR - Plano Nacional de Formação dos Professores da 
Educação Básica

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 
Básica - PARFOR é um programa implantado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Ministério 
da Educação - MEC, com a finalidade de contribuir para que os 
professores em exercício, na rede pública de Educação Básica, tenham 
acesso à formação superior exigida na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB . Por meio dele, a CAPES induz e fomenta a 
oferta de cursos de Licenciatura nas modalidades presencial e à distância 
em Instituições de Educação Superior - IES. 

Esses cursos permitem que o professor da rede pública de 
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Educação Básica, possa obter formação superior em cursos gratuitos e de 
qualidade, na disciplina em que atua em sala de aula.

O PARFOR presencial é um programa emergencial instituído para 
suprir a necessidade de professores e profissionais da rede pública de 
Educação Básica, oferecendo turmas especiais em cursos de Licenciatura, 
para docentes em exercício na rede pública da Educação Básica que não 
tenham formação superior, ou, mesmo tendo essa formação, queiram 
realizar o curso na disciplina em que atuam em sala de aula e para a 
qual têm graduação e Formação Pedagógica para docentes graduados não 
licenciados que se encontram em exercício na rede pública da Educação 
Básica.

 Até 2016 havia oferta de segunda Licenciatura para docentes em 
exercício, há pelo menos 3 anos na rede pública da Educação Básica, que 
atuavam em áreas distintas da sua formação inicial. A partir de 2018, o 
PARFOR se (re)organizou e uma série de mudanças foram implementadas 
pela CAPES. Uma delas foi o corte da oferta da segunda licenciatura. E, 
infelizmente, não há perspectivas de continuidade do programa após o 
encerramento das turmas em vigência.

 A dedicação demanda a mobilização de professores e 
colaboradores da IES que se articulam com as Secretarias de Educação 
dos municípios e Coordenadorias regionais para aproximar, cada vez 
mais, a UNICRUZ dos lugares onde as demandas de formação se fazem 
mais urgentes, demonstrando o empenho institucional na ampliação 
das oportunidades de formação superior dos docentes em exercício 
nas escolas das redes públicas de Educação Básica do Estado do Rio 
Grande o Sul. No ano de 2014, realizamos um Encontro na UNICRUZ 
com os gestores dos municípios para fazer a divulgação do PARFOR, 
em 2015 realizamos um evento no formato festivo (jantar) regional para 
divulgação do PRALIC – Programa de Apoio às Licenciaturas em 2016 e 
em 2017 houve um fortalecimento das licenciaturas e, consequentemente 
da institucionalização das mesmas. 
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8.2.2 Licenciaturas em Oferta Regular

A Universidade continua ofertando processos seletivos em oferta 
regular e, estão em andamento Cursos de Licenciatura em Educação Física 
e em Pedagogia. Para esses cursos há possibilidade dos alunos acessarem 
o PROUNI e o PROIES e, também descontos para grupos familiares ou 
para quem tiver 50 anos ou mais ou 60 anos ou mais por meio do Edital 
PROBIN. 
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