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RESUMO

Hoje é significativa a discussão sobre a função social da Universidade. Na docência universitária é necessário perceber o contexto macro da sociedade e atuar de forma

significativa no micro para que a Universidade cumpra seu papel de formar, com qualidade, profissionais da Educação Básica. 

A pesquisa busca a visão dos discentes sobre o cotidiano das aulas e o perfil de professores marcantes. Toma-se como marco teórico: Lucarelli (2000), Castanho (2001),

Wachowicz (2000), Chizzotti (2001), Masetto (2008), Schön (1995), Rays (1997) e outros, que abordam a dialeticidade da realidade, o ensino com pesquisa, a ação docente como

ato científico contextualizado, a reflexão-na-ação, as ações de professores marcantes, a aula na Universidade como espaço de relações humano/pedagógicas, o perfil de

professor para a atual conjuntura. 

É relevante pesquisar a visão dos discentes sobre o perfil de professores marcantes no cotidiano universitário, para refletir sobre o impacto das práticas pedagógicas docentes na

formação dos estudantes das licenciaturas, apresentar aos docentes os resultados da pesquisa e colaborar com suas reflexões sobre a própria prática.

A pesquisa envolve 194 alunos, 20% dos 968 estudantes das sete licenciaturas. Com aprovação de Coordenadores de Curso e docentes, aplicou-se um questionário com 21

questões, abertas e fechadas, em 5 blocos- Perfil do Sujeito da Pesquisa; Fundamentos do Curso; Cotidiano e Desafios da Aula Universitária; Competências do Docente

Universitário; Professores Marcantes. Os dados coletados estão em processo de sistematização e análise, numa abordagem qualiquantitativa. Os resultados parciais apontam

que, na visão dos discentes, um dos desafios da aula universitária é o de formar alunos pensantes e críticos. Apontam que professor marcante é o que manifesta

comprometimento e prazer no processo ensino-aprendizagem; ministra aulas dinâmicas com metodologias interativas; domina os conteúdos; avalia de forma coerente com o

plano de ensino.
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