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RESUMO

Levando-se em conta, os atuais desafios à prática docente universitária na sociedade contemporânea, muitos autores como Teixeira (2009), Saraiva (2010), Ramos (2013),

dentre outros apontam para a necessidade de se intensificar as discussões sobre os limites encontrados na formação pedagógica de docentes universitários. Ainda neste

contexto, nota-se também a fragilidade institucional quanto às iniciativas referentes ao desenvolvimento profissional do professor universitário. Em função das exigências sociais

em relação ao profissional almejado surge, então, uma indagação: Se cabe à universidade formar “bons” profissionais, de quem é a responsabilidade de formar “bons”

professores para a docência universitária? Ou, como se tem dado tal formação? Havendo a carência de formação para se adentrar como profissional do ensino nas IES, lacuna

maior parece existir no âmbito do desenvolvimento profissional dos referidos profissionais no que se refere ao preparo para o ensino. Neste sentido, este projeto visa analisar a

formação e o processo de desenvolvimento profissional de professores da educação pública superior da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), sediada em Ubá-MG.

Apoiamo – nos, neste trabalho nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa e vimos desenvolvendo a pesquisa com uma amostra representativa de

professores da Instituição investigada, pertencentes aos cursos de licenciatura em Química e Biologia. Para a coleta de informações, utilizamos como instrumentos a análise

documental e a entrevista. Para a análise dos dados, nos ancoramos na técnica de Análise de Conteúdo (FRANCO, 2008). A partir das leituras feitas acerca da temática de

investigação a pesquisa encontra-se, atualmente, em processo de coleta de informações, tendo sido preparado o roteiro de entrevista e feito o contato prévio com os possíveis

sujeitos de nossa investigação. 
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