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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento contém o planejamento estratégico para o desenvolvimento do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Unochapecó – PPGE Unochapecó. As 

definições aqui contidas, fruto de um processo de construção coletiva, tiveram como foco a 

consolidação e a qualificação do programa no próximo quadriênio (2021 a 2024) e servirão 

como referência para o desenvolvimento das ações do programa nos próximos 4 anos.   

Como balizadores do processo de sua elaboração incluem-se o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unochapecó; o documento de área da CAPES para a 

área de educação; os planos de desenvolvimento do PPGE elaborados, respectivamente nos 

anos de 2012 e 2018; a análise da matriz SWOT produzida pelo Colegiado do PPGE, em 

agosto e setembro de 2020. 

O documento está organizado em 05 seções a saber:  

1. O PPGE – projeto e características 

2. O contexto em que nos movemos, o qual apresenta uma análise do contexto geral em que 

se desenvolvem as ações do programa 

3. Missão, visão e valores 

4. Metas e Ações estratégicas  



1. O PPGE – PROJETO E CARACTERÍSTICAS 

 

O Programa de Pós-Graduacão em Educação da Unochapecó (PPGE), implantado no 

ano de 2012, recomendado pela CAPES, propõe-se à formação de educadores, ancorada nas 

dimensões teórico-conceituais e teórico-metodológicas que possibilitem uma análise 

consistente dos referenciais epistemológicos e das principais categorias e conceitos voltados à 

análise do fenômeno educacional. Suas ações e pesquisas giram em torno de duas linhas de 

pesquisa a saber: 

 

1.1. LINHAS E GRUPOS DE PESQUISA 

 

As linhas de pesquisa e os grupos de pesquisa, professores e projetos estão divididos 

em:  

Linha de Pesquisa 1: Formação de professores, currículo e práticas pedagógicas;  

Linha de pesquisa 2:  Diversidade, interculturalidade e educação inclusiva  

 

A Linha de Pesquisa 1, Formação de professores, currículo e práticas 

pedagógicas. Investiga a formação inicial e continuada de professores que atuam em 

diferentes etapas e modalidades da educação básica à educação superior. Nessa direção, 

problematiza as políticas curriculares e suas implicações nos contextos formativos. Para tal, 

toma como referência, as práticas pedagógicas e suas dimensões sociais, históricas, 

ambientais, curriculares, éticas, políticas e epistemológicas. Além disso, o grupo procurar 

analisar criticamente a escola e universidade no contemporâneo. Sub-áreas: Educação básica; 

Educação superior; Educação ambiental; Processos pedagógicos; Políticas curriculares; 

Epistemes; Educação e inovação. 

O grupo de pesquisa Formação de professores e práticas pedagógicas, vinculado à 

Linha de Pesquisa 1, objetiva constituir processos investigativos e propositivos frente à 

formação de professores e suas respectivas inserções, sem perder de vista as dimensões sócio 

histórica, político-culturais e epistemológicas inerentes às práticas formativas. Linhas do 

grupo de pesquisa 1: Linha a: Formação inicial e continuada de professores que atuam em 

diferentes etapas e modalidades da educação básica à educação superior. Objetivo da linha a: 

investigar a formação inicial e continuada de professores que atuam em diferentes etapas e 

modalidades da educação básica à educação superior. Linha b: Políticas curriculares e suas 

implicações nos contextos formativos. Objetivo da linha b: problematizar as políticas 



curriculares e suas implicações nos contextos formativos. Linha c: Processos pedagógicos e 

suas relações sociais, históricas, ambientais, curriculares, éticas, políticas e epistemológicas. 

Objetivo na linha c: analisar os processos pedagógicos considerando suas dimensões sociais, 

históricas, ambientais, curriculares, éticas, políticas e epistemológicas. Linha d: Escola e 

universidade no contemporâneo. Objetivo da linha d: analisar criticamente a escola e a 

universidade como instituições republicanas no contemporâneo. 

A Linha de pesquisa 2:  Diversidade, interculturalidade e educação inclusiva tem 

como propósito investigar problemáticas relacionadas à educação na interface com a 

diversidade, com a interculturalidade e a inclusão, considerando os movimentos sociais e 

migratórios, a decolonialidade, a educação especial, a cultura indígena, a diversidade religiosa, 

as linguagens e as infâncias. A Linha 2 apresenta como subáreas: Educação e movimentos 

migratórios; Educação e movimentos sociais; Decolonialidade e educação intercultural; 

Educação especial; Educação e cultura indígena; Educação e diversidade religiosa; Educação 

e infâncias.  

Grupo de Pesquisa 2 (Linha 2): Grupo de Pesquisa Sulear. Objetivo do Grupo: 

Desenvolver estudos de problemáticas relacionadas às relações interculturais e processos 

educacionais na América Latina e Caribe, especialmente as que envolvem pedagogias 

interculturais e decoloniais em territórios indígenas, afro-americanos, campesinos e de 

imigração. As linhas do grupo de pesquisa são: Linha 1 - Educação Intercultural e 

Diversidade Religiosa. Objetivo da Linha 1: Investigar processos educativos de perspectiva 

intercultural que fomentem o reconhecimento da diversidade religiosa no Brasil e na América 

Latina. Linha 2 – Diálogo Intercultural e decolonialidade. Objetivo da Linha 2: Estudar 

as diferentes contribuições que o diálogo intercultural poderá contribuir para uma educação 

que esteja ancorada na perspectiva decolonial. Linha 3 – Educação Superior Intercultural 

Indígena. Objetivo da Linha 3: Investigar os processos de educação superior indígena, seus 

impactos e contribuições no desenvolvimento étnico-cultural destas populações.  

Grupo de Pesquisa 3 (Linha 2): Diversidades, educação inclusiva e práticas 

educativas. Objetivo do Grupo: Desenvolver estudos a partir de problemáticas relacionadas 

às diversidades, educação especial, educação inclusiva, infâncias, linguagens e práticas 

educativas.  Linha a: Educação Especial. Objetivo da Linha a: Investigar os movimentos 

históricos, filosóficos e legais da educação especial e da educação inclusiva, com o propósito 

de compreender as especificidades na aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento/Transtorno do espectro autista e altas 

habilidades/superdotação e elaborar subsídios teórico metodológicos para uma prática 



educacional capaz de lidar com a diferença presente nas escolas. Linha b: Educação, infâncias 

e direitos. Objetivo da Linha: Historicizar a ideia de infância para compreender/problematizar 

os modos de educar/escolarizar as crianças que foram se constituindo desde o período 

medieval até os dias de hoje.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

As mudanças experimentadas na sociedade contemporânea se avolumam, exigindo 

significativo esforço intelectual de reflexão sobre a complexidade do mundo, as 

características e as implicações das transformações que se processam nos diversos contextos 

sociais. Trata-se de pensar a educação em tempos de mudanças, nos mais diferentes espaços e 

contextos sociais, políticos, culturais, ambientais e educacionais.  

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação da Unochapecó propõe a 

formação de educadores ancorada nas dimensões teórico-conceitual e teórico-metodológica 

que permitam uma análise consistente dos referenciais epistemológicos e das principais 

categorias e conceitos com os quais lidam para tratar do fenômeno educacional.   

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

O Programa tem por objetivo geral, formar educadores e pesquisadores eticamente 

comprometidos com a construção de uma sociedade com base na equidade, na inclusão, na 

democracia e na valorização de diferentes culturas, tendo o conhecimento e a ciência como 

instrumentos principais de intervenção social, desdobrando-se nos seguintes objetivos 

específicos:  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os pressupostos supracitados desdobram-se nos seguintes objetivos específicos:  

 

1.2.2.1  Formar pesquisadores em educação e áreas afins capazes de responder aos desafios 

globais no contexto sociocultural da região e do país, das situações cotidianas da escola e de 

seu entorno;  

1.2.2.2 Contribuir para reflexões de caráter político, ético e epistemológico da educação e 

suas repercussões na produção de conhecimentos e práticas docentes;  



1.2.2.3 Preparar os mestrandos para o exercício da docência, de forma crítica e articulada com 

o ensino, a pesquisa e a extensão;  

1.2.2.4 Contribuir com a produção e a socialização de pesquisas no campo da educação.  

 

1.3. PERFIL DO EGRESSO   

 

Ancorado em dimensões teórico-conceitual e teórico-metodológica que possibilitem 

análises consistentes dos referenciais epistemológicos e das principais teorias, conceitos e 

categorias para lidar com a complexidade do fenômeno educacional, o PPGE visa a formação 

do egresso: a) com percepção dos desafios da realidade sociocultural da região e do país, das 

situações cotidianas da escola e seu entorno; b) com capacidade de promover intervenções e 

responder a esses desafios; c) reflexivo, no âmbito político, ético e epistemológico da 

educação e suas repercussões na produção de conhecimentos e práticas docentes; d) 

mobilizado para o exercício da docência de forma crítica e articulada com o ensino, a 

pesquisa e a extensão; e) sensível e comprometido com a melhoria da educação em seus 

diferentes níveis e modalidades de ensino; f) com compreensão da relevância da produção e a 

socialização de pesquisas de qualidade no campo da educação, por meio de publicações e 

outras formas de divulgação do conhecimento; g) com autoria e atitude criativa de 

formulações teóricas no campo da educação, constituindo diálogo com outros campos teóricos 

(religião, arte, filosofia, ciência e tecnologia) e com a realidade primeira emergente do mundo 

da vida; h) com amplitude de horizonte para reconhecer os problemas do campo educacional 

brasileiro em interface com as problemáticas do mundo, em especial, do continente latino-

americano; i) capaz de compreender a diversidade, a interculturalidade e promover a 

educação inclusiva. Profissionalmente, um número significativo dos egressos atua em 

diferentes instituições educacionais, da educação básica à educação superior, o que deve 

favorecer, de forma mais qualificada, o enfrentamento dos desafios que apresentam nos 

diferentes contextos de atuação. Ademais, merece destaque a aprovação de vários egressos do 

Programa em cursos de doutorado e em posições profissionais de destaque. 

 

1.4. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O currículo é um dos principais mecanismos para a execução do Plano de 

Desenvolvimento do PPGE. Tratando-se da pós-graduação, que tem na pesquisa objetivo 

maior, o espírito investigativo é a centralidade da dinâmica organizacional. A partir de sua 



estrutura curricular, o PPGE contribui para que as atividades de pesquisa, ensino e extensão 

possam alçar patamar mais qualificado, permitindo a construção de um conjunto de 

investigações densas sobre problemas que vão sendo enfrentados por seus pesquisadores 

docentes e discentes.  

Como já foi explicitado, o PPGE conta com duas linhas de pesquisa: 1. Formação de 

professores, currículo e práticas pedagógicas e 2. Diversidade, interculturalidade e 

educação inclusiva, ambas diretamente relacionadas com a trajetória da instituição, 

articuladas historicamente, com demandas locais, regionais, nacionais e internacionais.  

No que se refere à estrutura curricular, esta se articula com a área de concentração e 

suas linhas de pesquisa, organizada sob a forma de disciplinas, conforme segue:  

I - 16 (dezesseis) créditos em disciplinas obrigatórias independentemente da linha de pesquisa;  

II - 07 (sete) créditos em disciplinas optativas e/ou tópicos especiais;  

III - 06 (seis) créditos de elaboração de dissertação;  

IV - Pelo menos 01 (um) crédito pela participação em atividades complementares acadêmicas 

(participação em eventos científicos da área, apresentação de trabalhos e publicações), 

conforme normas definidas e aprovadas pelo colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Educação.  

I. Disciplinas Obrigatórias: Educação e Produção do Conhecimento (4 créditos); Pesquisa 

em Educação (4 créditos); Formação de professores e Trabalho Docente (3 créditos); 

Seminário de Pesquisa Linha 1 (3 créditos); Seminário de Pesquisa linha 2 (3 créditos); 

Educação, diversidade e Inclusão (3 créditos) Estudos Individualizados (1 crédito). II. 

Elaboração de dissertação (6 créditos); Dissertação (6 créditos). 

II.  Disciplinas optativas: Educação e Contemporaneidade (2 créditos); Currículo e cultura (2 

créditos); Paulo Freire: legado e reinvenção (2 créditos); Educação e instituições sociais: 

escola e família (2 créditos); Escola e Universidade: trajetória e desafios atuais (2 créditos); 

Políticas curriculares e implicações no processo educativo (2 créditos); Educação e Inovação 

(2 créditos); Educação e movimentos sociais no Oeste catarinense (2 créditos); Educação 

especial e inclusão (2 créditos); Educação, infâncias e direitos (2 créditos); Educación 

Intercultural Y (De) Colonialidad em Latinoamérica (2 créditos); Cultura, Sociedade e 

Educação (2 créditos); Políticas de inclusão e governamentalidade (2 créditos); Tópicos 

especiais em Educação (2 créditos).  

 



As disciplinas são ministradas por meio de aulas teóricas, seminários, atividades 

práticas, discussões em grupos, estudos dirigidos ou outros procedimentos didáticos 

considerados pertinentes pelos professores e estudantes.  

As disciplinas têm valores expressos em créditos e cada um corresponde a 15 (quinze) 

horas. O quadro de disciplinas vai se alternando ao longo de cada ano, considerando as 

demandas do cotidiano do campo educacional, as problemáticas de investigação dos 

mestrandos e suas interfaces com diferentes campos do conhecimento. A articulação das 

disciplinas entre si e destas com as linhas de pesquisa decorrem do esforço do corpo docente 

de organizar e planejar cada uma delas de forma coletiva, a fim de fortalecer a 

interdisciplinaridade, evitando fragmentações no processo de formação do discente.  

A maioria das disciplinas são ministradas por mais de um professor de forma 

colaborativa, o que intensifica a interação e adensa o processo educativo entre perspectivas 

que podem ser divergentes ou convergentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O CONTEXTO EM QUE NOS MOVEMOS 

 

A partir do final do século XX o mundo vem passando por um profundo processo de 

transformação econômica, social, política e cultural. A profundidade das mudanças permite 

afirmar que estamos frente a uma mudança civilizacional (novas tecnologias e novíssimas 

condições de vida e uma transformação qualitativa nas forças produtivas) 

No contexto dessa reestruturação, o mundo acompanhou a reafirmação das teses 

neoliberais (Thatcher e Regan). A partir dessas transformações, modificaram-se também, 

significativamente, as demandas educacionais. Por meio de organismos multilaterais (Banco 

mundial, OCDE, FMI) reformas educacionais foram incentivadas em todos os países, 

seguindo um mesmo padrão de soluções. Pedagogicamente, a lógica das competências 

tornou-se o novo consenso, assumido institucionalmente pela maioria dos países.  

No Brasil, a aprovação da BNCC é o ponto de culminância de um processo que já 

vinha se desenvolvendo desde o início dos anos 2.000. Sob esse cenário, a maioria dos 

sistemas de ensino entraram em crise – devido à distância entre as novas expectativas do 

modelo econômico e a cultura vigente nos sistemas escolares. 

No Brasil, essa distância é particularmente significativa, dada a cultura do sistema 

escolar vigente, fortemente caracterizado pela repetição e pelo baixo estímulo ao raciocínio 

lógico e ao senso crítico. Essas características estão presentes, também, de modo evidente, no 

processo de formação de professores; 

Além disso, é preciso considerar o caráter seletivo e discriminatório do sistema de 

ensino brasileiro, que espelha as acentuadas desigualdades sociais que caracterizam a própria 

sociedade. Destaca-se, além da histórica restrição no acesso aos ensinos médio e superior, as 

acentuadas diferenças nas condições de ensino-aprendizagem, que se tornaram ainda mais 

explícitas no contexto de distanciamento social provocado pela pandemia do Covid 19. Tais 

diferenças consolidam as desigualdades sociais existentes e demandam intervenções 

deliberadas para a sua superação.  

Até os dias atuais os avanços são tímidos. O número de estudantes na escola básica 

avançou significativamente. Porém, para fazer frente ao crescimento da demanda de 

professores habilitados, o país optou pelo processo de privatização da formação, seguindo a 

lógica de mercado. Por essa escolha, o aligeiramento da formação de professores tornou-se 

uma marca do nosso sistema, cuja repercussão tende a se prolongar no tempo. 

Nesse sentido, além da defesa e qualificação dos cursos de licenciatura, os processos 

de educação continuada podem ser um grande espaço de intervenção em que o PPGE pode 



desempenhar um importante papel, valendo-se, inclusive, das novas possibilidades 

tecnológicas, especialmente, das tecnologias sociais. Para isso, contudo, é preciso superar o 

distanciamento em relação à educação básica, bem como dos próprios cursos de licenciatura 

com os quais é possível aprofundar as interações, visto que neles também atuam os docentes 

do PPGE.  

É preciso observar também que a aceleração do processo de globalização, sob a égide 

da chamada economia com base no conhecimento, cujo foco é a inovação, mobilizou parte do 

empresariado brasileiro em torno do processo de educação, cuja qualidade passou a ser vista 

como condição sine qua non para o desenvolvimento econômico do país, nas condições atuais.  

Em todo o ensino superior, a lógica da privatização vem avançando significativamente, 

desde a segunda metade dos anos 90 do século XX, mesmo durante as primeiras décadas do 

século XXI, apesar de alguns esforços para a ampliação relativa da rede federal de instituições 

de ensino superior e também de ensino técnico.  

Em termos culturais, além da atenção à diversidade cultural brasileira (indígenas, 

caboclos, quilombolas, caribenhos, descendentes de europeus, asiáticos...), é preciso atentar 

para o relativo isolamento do Brasil em relação à desafiadora realidade dos povos da América 

Latina, os quais devem ser prioridade no processo de internacionalização.  

Em termos regionais, é preciso estar atentos aos saberes e também às demandas 

oriundas dos diversos movimentos sociais, culturais, ambientais e econômicos presentes nesse 

espaço geográfico, interagindo com os mesmos. 

 

2.1. Perspectivas do PPGE na transformação do caráter discriminatório da sociedade e 

da educação brasileira. 

 

O PPGE se propõe, mesmo diante de um cenário de crise social, econômica, política e 

ambiental desse final da segunda década do século XXI, direcionar, intensificar seus estudos e 

pesquisas no sentido de assegurar processos democráticos em todas suas ações. A 

democratização da educação implica desenvolver políticas públicas e educacionais que 

possibilitem o acesso e permanência de estudantes nas escolas e universidades. 

O PPGE está inserido em uma região de significativa diversidade étnico-racial, 

ampliada com as migrações recentes de vários povos latino-americano (haitianos, senegaleses, 

venezuelanos...). Esse contexto requer uma postura intercultural e exercícios de empatia e 

alteridade.  

A Unochapecó e a Fundeste, sua mantenedora, nasceram num contexto sociocultural, 

econômico, político e ambiental, berço, também, dos movimentos sociais que exigem ações 



conjuntas para melhoria da qualidade de vida dos diversos grupos que habitam a região, 

população com potencial para a educação comunitária e pós-graduação stricto sensu   em 

Educação. 

Apostar em pesquisas e no desenvolvimento de cursos superiores orientados para a 

interculturalidade são caminhos que contemplam às demandas regionais, consolidando ações 

Latino Americana e Caribenha, articulados e dialogando com os demais continentes em suas 

instituições científicas.  

O PPGE da Unochapecó apostará na implementação e aperfeiçoamento de tecnologias 

sociais e midiáticas para melhor atender seus mestrandos e doutorandos e também de formas 

específicas e diferenciadas de inclusão e de acessibilidades.  

O diálogo e parcerias com instituições públicas e privadas, a partir da participação em 

convênios e atuações de seus docentes em palestras e atividades colaborativas afins da 

educação, darão suporte à permanência e procura pelos cursos de Mestrado e Doutorado em 

Educação. 



3 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

 

3.1 Missão 

3.1.1. Missão da Unochapecó: Produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o 

desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional cidadã. 

3.1.2. Missão do PPGE: Formar professores e pesquisadores comprometidos eticamente 

com uma educação inclusiva, intercultural e decolonial e com a promoção de uma cidadania 

ativa, crítica e humanitária 

 

3.2. Visão 

3.2.1. Visão da Unochapecó: Ser referência como universidade comunitária, democrática, 

inovadora, empreendedora e internacionalizada, reconhecida pela sua qualidade acadêmica no 

âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo soluções transformadoras com a 

sociedade 

3.2.2. Visão do PPGE: Ser referência de educação comunitária, de desenvolvimento 

humano, de acessibilidade e de inclusão social. 

 

3.3. Valores 

3.3.1. Valores da Unochapecó 

3.3.1.a. Ética; 

3.3.1.b. Transparência; 

3.3.1.c. Equidade; 

3.3.1.d.  Prestação de Contas; 

3.3.1.e.      Conformidade; 

3.3.1.f.     Respeito à diversidade cultural; 

3.3.1.g. Pluralidade; 

3.3.1.h.  Integridade 

3.3.2.     Valores do PPGE 

3.3.2.a. Rigor acadêmico 

3.3.2.b. Interculturalidade 

3.3.2.c. Compromisso social  

3.3.2.d. Equidade  

3.3.2.e. Democracia 



 

4 PROBLEMÁTICAS, METAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

A partir do projeto de estruturação e desenvolvimento do Programa, bem como da 

análise situacional, materializada pelo momento da contextualização (tópico 2) e da matriz 

SWOT (tópico 4), foram identificadas 7 (sete) grandes problemáticas, as quais foram 

contempladas no plano de ações estratégicas para os próximos 5 (cinco) anos, as quais vão 

detalhadas a seguir. 

 

4.1 FORTALECIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PESQUISAS E EVENTOS EM COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

4.1.1 Descrição da problemática 

O crescimento e fortalecimento da produção acadêmica, ampliando seu impacto no 

cenário nacional e latino americano, implica na necessidade de estabelecimento de trocas e 

parcerias com outros pesquisadores, programas, ONGS e instituições do país de do exterior. 

Por esse motivo, o PPGE investirá esforços no sentido de que suas pesquisas tenham a 

colaboração de docentes pertencentes a outros Programas de Pós-graduação stricto sensu 

nacionais e internacionais. 

Para tanto é importante estabelecer/articular-se com redes de pesquisa com o objetivo 

de consolidação das redes existentes e a formação de novas redes, bem como sua 

formalização institucional. Por esse meio é possível promover, além da pesquisa em 

cooperação, o intercâmbio de estudantes e professores com as instituições parceiras, além de 

promover convênios com instituições de ensino e centro de pesquisas internacionais como 

forma de internacionalização do Programa. 

 

4.1.2 Metas prioritárias 

4.1.2.1 Desenvolver as diretrizes e ações indicadas pela política de internacionalização do 

PPGE (apêndice 1) 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.1.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Retomar e analisar o contexto, as diretrizes e as ações indicadas na Política de 

Internacionalização do PPGE 

b)  Avaliar, anualmente, os avanços e os desafios da internacionalização no 

contexto do PPGE e da Pós-Graduação como um todo 



 

4.1.2.2. Pelo menos 80% dos docentes do quadro permanente do PPGE envolvidos em pelo 

menos um projeto de pesquisa em parceria com pesquisadores, programas, ONGs e 

instituições nacionais e internacional 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.1.2.2 

Letra Ação estratégica 

c)  Consolidar as parcerias já existentes com programas e instituições nacionais e 

internacionais e estimular a realização de novos convênios; 

d)  Preferencialmente, incluir pesquisadores de outras instituições nos projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos grupos de pesquisa do PPGE 

e)  Reorganizar os projetos de longa duração para que estes tenham abrangência 

nacional e internacional 

f)  Investir no fortalecimento dos eventos e redes de pesquisa nacionais e 

internacionais já existentes 

 

 

4.1.2.3. Pelo menos 70% dos docentes do quadro permanente do PPGE com pelo menos uma 

publicação em veículos acadêmicos com circulação internacional no quadriênio; 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.1.2.3 

Letra Ação estratégica 

a)  Estimular a socialização e divulgação da produção acadêmica dos professores do 

Programa; 

b)  Estimular as citações da produção acadêmica do Programa, inclusive por meio de 

parcerias e redes de pesquisa 

 

4.1.2.4. Consolidação de pelo menos 1 evento internacional permanente até o final do 

quadriênio  

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.1.2.4 

Letra Ação estratégica 

a)  Consolidar as parcerias já existentes com programas e instituições nacionais e 

internacionais e estimular a realização de novos convênios; 

b)  Intensificar o uso dos recursos digitais para a realização de aulas, eventos e 

articulações de abrangência nacional e internacional 

c)  Investir no fortalecimento dos eventos e redes de pesquisa nacionais e 

internacionais já existentes 

 



 

4.1.2.5. Pelo menos 70% dos docentes do PPGE participando ativamente de redes de 

pesquisas nacionais e internacionais 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.1.2.5 

Letra Ação estratégica 

a)  Consolidar as parcerias já existentes com programas e instituições nacionais e 

internacionais e estimular a realização de novos convênios 

b)  Realizar o mapeamento de redes e microredes de pesquisa nacionais e 

internacionais que tenham afinidade com as linha de pesquisa do PPGE 

 

c)  Realizar ações de intercâmbio e parceria em pesquisas e realização de eventos, 

com outras universidades, com ênfase àquelas ligadas ao Sistema da Associação 

Catarinense de Fundações de Ensino (ACAFE) e da Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias - ABRUC)  

 

d)  Estimular o uso de línguas estrangeiras no cotidiano do PPGE, por meio de oferta 

de disciplinas, seminários, palestras em outros idiomas (especialmente o espanhol 

e o inglês), bem como por meio da busca de publicações internacionais 

 

 

 

 

4.2. ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO 

ACADÊMICA CORPO DOCENTE DO PPGE 

 

4.2.1. Descrição da problemática 

 

Considerando que ampliar e criar condições de manutenção do corpo docente é um 

requisito fundamental para a avaliação e consequente qualificação do mestrado, a 

Unochapecó tem instituído o Regulamento de Credenciamento e Descredenciamento de 

Docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, aprovado pela Resolução n. 

019/CONSUN/2018, em sintonia com a Portaria 81/2016 da CAPES. A partir dos critérios 

gerais da Unochapecó, cada Programa deve estabelecer adaptações às suas necessidades e à 

sua área de avaliação.  

A definição dos critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Unochapecó leva em consideração o 

regulamento da instituição acima citado e o documento de área da Capes. O PPGE/ 

Unochapecó considera que a avaliação sistemática do corpo docente faz parte de uma política 

importante do programa para garantir a qualidade do ensino, da pesquisa, da produção 

acadêmica qualificada e outras formas de inserção acadêmica.  



 

4.2.2. Metas prioritárias 

4.2.2.1. Atender a resolução da Unochapecó que trata do credenciamento e 

descredenciamento de professores no stricto sensu; 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.2.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Realizar a cada 2 anos, processo sistemático de avaliação e recredenciamento do 

corpo docente 

b)  Realizar, anualmente, o acompanhamento da produção acadêmica do corpo docente, 

contemplando: 

 Programação de orientação e docência para a graduação e pós-graduação; 

 Projetos de pesquisa em andamento e concluídos no quadriênio, financiados 

pela Unochapecó; 

 Projetos de pesquisa em andamento e concluídos no quadriênio, financiados 

por fontes externas; 

 Descrição de produção científica em desenvolvimento, enviadas para 

publicação, aceitas e efetivamente publicadas. 

 Demais atividades técnico-científicas (participação em comissões, bancas, 

conselhos, representações, participação em programas e eventos etc.). 

c)  Analisar a pertinência da elaboração de política específica de acompanhamento da 

produção acadêmica no âmbito do PPGE 

 

 

4.2.2.2. Atingir, ao final do quadriênio 2021-2024, produção acadêmica compatível com a 

obtenção do conceito 5 na avaliação do PPGE 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.2.2.2 

Letra Ação estratégica 

a)  Realizar atividades sistemáticas de discussão dos projetos novos e em andamento, 

segundo as linhas de pesquisa e respectivos docentes 

b)  Estimular e favorecer a continuidade formativa de docentes em nível de pós-

doutorado, construindo um cronograma de saída sistemática para este fim 

c)  Qualificar da produção científica coletiva, de acordo com os critérios estabelecidos 

pela CAPES, de modo a  reduzir as assimetrias de produtividade entre os docentes, 

com maior atenção à produção discente 

 

 

4.2.2.3. Ampliar as condições de sustentabilidade institucional, mediante o fortalecimento 

dos cursos de licenciatura 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.2.2.3 

Letra Ação estratégica 

a)  Cooperar com a instituição na implantação de um programa de segunda licenciatura, 



visando melhorar a sustentabilidade institucional 

b)  Cooperar com o desenvolvimento de um termo de parceria com o governo federal 

para a oferta de licenciaturas organizadas em formato disruptivo, contemplando as 

novas definições previstas nas DCNs da formação de professores  

c)  Gerir esforços na busca de renovação/continuidade dos projetos de oferta de cursos 

de licenciatura intercultural em parceria com o governo do Estado de Santa Catarina 

d)  Manter/estimular o compartilhamento de docentes com outros programas, 

promovendo a definição de eixos temáticos de pesquisa interdisciplinar 

 

 

4.2.2.4. Implantar o doutorado em educação no PPGE 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.2.2.4 

Letra Ação estratégica 

a)  Analisar as exigências do documento de área para a oferta de Doutorado em 

Educação, compatibilizando-as com este Planejamento Estratégico do PPGE 

b)  Consolidar as condições para implantar o doutorado em Educação 

c)  Elaborar o APCN de doutorado no âmbito do PPGE 

 

 

 

4.3. INSERÇÃO SOCIAL DO PPGE, INCLUINDO A ARTICULAÇÃO COM A 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

4.3.1. Descrição da problemática 

 

No âmbito do PPGE, a inserção social é uma dimensão inerente aos processos de 

produção científica, de formação acadêmica e de interação com problemáticas significativas 

ligadas ao desenvolvimento local/regional. Trata-se de um elemento fundamental voltado a 

produzir impactos na e sobre a sociedade. 

A Área de Educação definiu para a avaliação quadrienal 2021 – 2024) que a inserção 

social é um dos quesitos de avaliação dos cursos de Mestrado e Doutorado com peso de 15%, 

focalizando três aspectos: impacto social e educacional; impacto profissional; impacto 

artístico, cultural e tecnológico. 

Deste modo, o PPGE é desafiado a manter-se articulado com a sociedade, 

desenvolvendo ações e projetos que conduzam à transformação social, à produção do 

conhecimento e à contínua qualificação dos processos de formação de seus egressos. Neste 

sentido, o PPGE, buscando cumprir o seu papel social, não apenas de formar profissionais da 

educação que possam atuar em papeis de liderança, docência, gestão e inovação, vem 

organizando atividades fundamentais para a melhoria regional e nacional com o 

desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisa.  



Um dos pontos essenciais no que se refere à inserção social do PPGE é a sua 

articulação com a educação básica, uma vez que essa se revela estratégica por, pelo menos 3 

razões a saber. Em primeiro lugar, a aproximação com a educação básica aproxima os 

docentes do PPGE com o cotidiano das escolas, o que possibilita a aproximação com seus 

problemas, desafios e experiências, o que favorece a qualificação de objetos de estudo em 

torno dessa realidade, essencial do ponto de vista do desenvolvimento regional e nacional, e 

da qualificação da educação escolar. Em segundo lugar, a aproximação dos docentes do 

PPGE com a educação básica significa também a aproximação com o cotidiano de boa parte 

dos mestrandos, muitos dos quais atuam em escolas públicas e particulares em nível da 

educação básica. Em terceiro lugar, mas não menos importantes, a aproximação com a 

educação básica é um dos critérios de avaliação dos programas de pós graduação promovida 

pela CAPES, o que não pode ser desconsiderado.  

 

4.3.2. Metas prioritárias 

4.3.2.1. Consolidar parcerias com, pelo menos, 4 instituições do sistema ACAFE e outras 4 

instituições ligadas à ABRUC para a realização de eventos, pesquisas e/ou ações de 

intervenção social 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.3.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Ampliar a articulação com as instituições de ensino superior do país, em especial 

com aquelas vinculadas à ACAfe e ABRUC na realização de eventos, projetos de 

pesquisa e outras atividades acadêmicas 

b)  Manter uma rede de contatos junto às instituições comunitárias 

 

 

 

 

4.3.2.2. Consolidar a Feira do Livro como uma estratégia permanente de aproximação 

com as escolas públicas e particulares da região, voltada a promover o hábito de leitura entre 

crianças e adolescentes; 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.3.2.2 

Letra Ação estratégica 

a)  Intensificar os esforços na captação de recursos para a realização da Feira do Livro 

b)  Tornar permanente o programa de formação de mediadores de leitura ligado à Feira 

do Livro 

c)  Estimular o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso da literatura e o estímulo à 



leitura no âmbito da educação básica. 

 

 

4.3.2.3. Consolidar programa permanente de assessoria e formação continuada para 

educadores, escolas e redes de ensino ligadas à educação básica 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.3.2.3 

Letra Ação estratégica 

a)  Coordenar a realização de encontro com Secretários de Educação e equipes 

pedagógicas dos municípios que integram as regiões da AMOSC, AMAI, AMRIOS, 

AMNOROESTE E AMAUC 

b)  Manter articulação e o diálogo permanente com a Prefeitura Municipal de Chapecó, 

4ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Catarina e com as Associação dos 

Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) e Associação dos Municípios do 

Noroeste de Santa Catarina (AMNoroeste) 

 

c)  Identificação e articulação de equipe multidisciplinar de docentes para atuar nas 

ações de formação continuada desenvolvidas pelo PPGE junto à educação básica, 

com prioridade aos egressos do Programa. 

d)  Integrar a equipe pedagógica e de planejamento do Colégio da Unochapecó. 

e)  Divulgar a produção científica desenvolvida no PPGE nas redes e mídias sociais, de 

modo a facilitar o acesso aos educadores da educação básica. 

 

 

4.3.2.4.  Desenvolver tecnologias sociais de apoio ao desenvolvimento de experiências/grupos 

populares, bem como populações em situação de risco social. 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.3.2.4 

Letra Ação estratégica 

a)  Atender as demandas sociais concretas vividas e identificadas pela população a 

partir de seus Movimentos Sociais (MST, MAB, MMC, LGBT, INDÍGENA, 

CABOCLO, AGRICULTURA FAMILIAR, SINDICATOS dos trabalhadores da 

agroindústria e da educação, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL) 

b)   Criar, recriar projetos de tomada de decisão — processo democrático e 

desenvolvido a partir de estratégias especialmente dirigidas à mobilização e à 

participação da população; (FAPESC, FUMDES...) 

 

 

4.3.2.5 Ampliar o público atendido pelo PPGE, por meio da oferta de Mestrado em Educação 

na modalidade Educação a Distância. 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.3.2.5 

Letra Ação estratégica 



a)  Encaminhar APCN para oferta de mestrado em educação na modalidade a distância, 

dentro dos padrões e prazos definidos pela CAPES e em sintonia com as diretrizes 

institucionais. 

b)  Reorganizar as ações do corpo docente do PPGE, em vista de viabilizar a oferta do 

mestrado na modalidade a distância. 

 

 

4.4. ACOMPANHAMENTO DA INSERÇÃO SOCIAL E DA PRODUÇÃO 

ACADÊMICA DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO PPGE 

 

4.4.1. Descrição da problemática 

 

Acompanhar a trajetória de estudantes e egressos representa uma variedade de oportunidades 

para o nosso PPGE. Permite ter disponível um mapeamento das possibilidades concretas de 

suas inserções sociais, em diferentes frentes de atuação. Acompanhar essa trajetória 

representa uma leitura dos limites e potencialidades do programa e de articulações com a 

Universidade, sociedade contemporânea e Instituições nacionais e internacionais.  

Assim sendo, se torna importante, por um lado, acompanhar a trajetória dos estudantes 

egressos, e, por outro, criar mecanismos que possibilitem o retorno destes estudantes ao 

contexto do programa, quer seja fomentando sua inserção em níveis superiores de formação 

(egressos do mestrado como potenciais candidatos ao doutorado), ou fomentando parcerias 

com as instituições nas quais os egressos estão inseridos. 

 

4.4.2. Metas prioritárias 

 

4.4.2.1. Executar os objetivos, princípios, ações e instrumentos previstos na Política de 

Acompanhamento de Egressos da Unochapecó. 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.4.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Analisar, detidamente, os objetivos, princípios ações e instrumentos previstos na 

Política de Acompanhamento de egressos, planejando sua execução/concretizaçào 

 

b)  Definir, metas, prazos e responsáveis para a execução dos projetos vinculados à 

Política de Acompanhamento de Egressos do PPGE 

c)  Avaliar anualmente o desenvolvimento da Política de Acompanhamento de 

Egressos do PPGE, em vista de sua atualização  

 

 

4.4.2.2. Manter cadastro atualizado de pelo menos 50% dos egressos do programa 

 



Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.4.2.2 

Letra Ação estratégica 

d)  Aperfeiçoar os espaços midiáticos para comunicação e acompanhamento em rede de 

pesquisas com os egressos 

 

e)  Vincular os egressos como pesquisadores ou estudantes egressos em grupos de 

estudo, formação continuada e também em grupos de pesquisa, consolidando até 

2025 redes de pesquisadores formados pelo PPGE da Unochapecó 

 

 

 

4.4.2.3. Envolvimento efetivo dos discentes no desenvolvimento de projetos de pesquisa do 

PPGE/Unochapecó 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.4.2.3 

Letra Ação estratégica 

a)  Inserção de discentes, com disponibilidade de tempo e com foco na pesquisa, em 

um Grupos de Pesquisa vinculados ao PPGE/Unochapecó 

b)  Publicação de artigos entre discentes e em coautoria com os docentes do Programa 

c)  Criação de incentivos para que os alunos continuem participando das atividades do 

Programa, mesmo depois de sua titulação 

d)  Envolver os egressos em atividades acadêmicas na universidade (bancas, 

socialização de pesquisa, eventos....) 

 

 

 

 

4.5. CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA O FINANCIAMENTO DE 

PESQUISAS, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

4.5.1. Descrição da problemática 

A captação de recursos externos é uma ação fundamental para manter, qualificar, aprofundar 

e dar continuidade a dimensão investigativa do PPGE. Além dos órgãos de fomentos federais 

e estaduais (CAPES, CNPq, FAPESC, entre outros), necessita-se buscar outras fontes de 

financiamento, tais como, prefeituras, empresas, movimentos sociais, organizações da 

sociedade civil, etc. Fundos voltados para temas específicos, tais como o FIA (Fundo da 

Infância e Adolescência) também podem financiar pesquisas voltadas a temas específicos, 

articuladas às linhas de pesquisa do programa. A exemplo do Fundo de recursos citado, outros 

podem ser estudados e incorporados, visando o financiamento de atividades acadêmicas. 

Outra alternativa importante é explorar as possibilidades abertas pela Lei das IES 

Comunitárias (Lei 12.881/2013) a qual prevê a possibilidade de destinação de recursos 



públicos das diferentes instâncias do estado (municipal, estadual e federal) para o 

desenvolvimento de atividades de interesse público. O termo de parceria é o mecanismo 

previsto em lei para ordenar e dar viabilidade a essas parcerias. Estudar tais possibilidades é 

uma frente de intervenção que merece atenção nos próximos anos. 

Independente da fonte de financiamento externo, todas exigirão um esforço de aproximação 

com a comunidade, para conhecer seus problemas, necessidades e demandas,  e possíveis 

desdobramentos em novos objetos de estudo.  

 

4.5.2. Metas prioritárias 

 

4.5.2.1. 80% dos docentes do programa participando de projetos enviados para captação de 

recursos externos a cada 2 anos. 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.5.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Priorizar a participação em editais de fomento à pesquisa em três instâncias: 

internacionais (agências americanas, da comunidade europeia, sul-

americanas de fomento à pesquisa); nacionais (Capes e CNPq); e estaduais 

b)  Identificar fontes alternativas de fomento, apropriar-se do seu modo de 

operação e submeter projetos de pesquisa, priorizando três frentes:  

a) Fundos públicos de financiamentos de pesquisa, estaduais, 

nacionais e internacionais; 

b) Fundos privados de financiamento de pesquisa;  

c) Órgãos do poder executivo (municipais, estaduais e federais) 

com possibilidade de celebração de termos de parceria, nos 

termos definidos pela Lei 12.881/2013. 

 

c)  Conhecer, interagir e trocar experiências com outros programas sobre 

caminhos para o enfrentamento das questões de sustentabilidade e captação 

de recursos, particularmente aqueles vinculados a outras instituições 

comunitárias 

 

 

 

4.6 DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE 

AUTOAVALIAÇÃO DO PPGE 

 

4.6.1 Descrição da problemática 
 

No decorrer das últimas décadas, a avaliação do ensino superior deixou de ser apenas 

uma responsabilidade das instâncias legais e passou a ser entendida como um compromisso 

de cada instituição. Deste então, foram crescentes as iniciativas de avaliação e autoavaliação 

institucional a partir de uma concepção formativa. Em decorrência disso, é crescente o 



envolvimento da comunidade educativa nos processos de avaliação, o que tem gerado maior 

comprometimento com as transformações e mudanças necessárias para ampliar a qualidade da 

oferta educativa. 

Nesse sentido, a Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) vem 

atuado no desenvolvimento da educação superior para criar, estimular e difundir valores 

culturais e conhecimentos científicos voltados ao desenvolvimento regional, à integração 

comunitária e à formação cidadã. Seguindo sua tradição comunitária tem buscado, na medida 

de suas possibilidades, responder às necessidades da comunidade, relacionadas às suas 

diferentes áreas de atuação. Por esse princípio, muitos projetos de pesquisa, ensino e extensão 

vêm sendo desenvolvidos - alguns deles oferecidos pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE) - com resultados positivos tanto para a sociedade, quanto para a própria 

universidade. 

Nessa perspectiva, o PPGE entende a autoavaliação como um processo de 

autoconhecimento para identificar pontos fortes, oportunidades, ameaças e indicadores das 

funções e atividades desenvolvidas. Os resultados obtidos são considerados pontos de partida 

para tomadas de decisões e correções rota, visando avanços e melhorias. 

De outra parte, em 2019, a CAPES apresentou o documento Autoavaliação de 

Programas de Pós-Graduação contendo uma proposta de sistemática de autoavaliação para 

os programas de pós-graduação, com a intenção de torná-la um componente relevante para 

sua avaliação. O ponto central dessa proposta é a mudança do foco do processo avaliativo: ao 

invés dessa receber os resultados da autoavaliação realizada pelos programas, a Agência quer 

acompanhar como estes estão conduzindo suas autoavaliações. 

Deste modo, cada PPG deverá propor um delineamento de autoavaliação para captar 

aspectos pertinentes à sua missão, visão e valores, incluindo elementos relativos à sua 

inserção no contexto social e internacional. A intenção é que cada PPG identifique suas 

fragilidades e potencialidades, tomando-os como elementos significativos para seu 

planejamento estratégico. Nesta ótica, a política de autoavaliação deve estabelecer um diálogo 

com os quesitos e itens estabelecidos na ficha de avaliação, já que tais elementos representam 

ingredientes de qualidade considerados essenciais pela CAPES. 

Pensamos na autoavaliação como um processo permanente que, ao lado da avaliação 

externa, pode promover o aperfeiçoamento do PPGE, como perspectivas importantes de um 

mesmo processo de avaliação educacional. Busca-se, portanto, pensar a autoavaliação no 

contexto da avaliação de um Programa de Pós-Graduação, de forma a encontrar uma 

arquitetura para a mesma que explicite os seus fundamentos teóricos metodológicos e que 



enseje uma prática viável, cujos resultados possam ser reconhecidos como importantes para a 

qualificação do PPGE. Se faz necessário pensar dimensões, processos, procedimentos e 

instrumentos, com foco na formação doS estudantes e no desenvolvimento do PPGE. 

A autoavaliação, constitui-se uma condição necessária para conhecer potencialidades, 

detectar fragilidades e criar alternativas, potencializando o autoconhecimento.  

 

4.6.2 Metas prioritárias 

4.6.2.1 Executar a Política de Autoavaliação do PPGE 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.6.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Analisar as diretrizes, os princípios e objetivos da Política de Autoavaliação do 

PPGE, planejando sua concretização 

b)  Definir prazos e responsáveis por cada ação planejada 

c)  Analisar, anualmente, os avanços e os desafios do processo de autoavaliação, 

tendo em vista sua revisão/atualização 

 

 

 

4.7 TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS 

 

4.7.1 Descrição da problemática 

A partir das últimas décadas do século XX, com a crescente e acelerada difusão das 

tecnologias digitais de comunicação e informação (TDICs), a sociedade vem se 

transformando, em ritmo crescentemente acelerado.  As transformações ocorrem nas três 

áreas fundamentais da vida social a saber:  na produção e no consumo, no exercício do poder 

e nas experiências cotidianas. 

Essas transformações modificaram significativamente as expectativas da sociedade em 

relação à educação escolar, passando a exercer pressões sobre os sistemas de ensino, em vista 

de sua transformação, tanto em termos curriculares e organizacionais, quanto didático-

metodológicos. Nesse contexto, as expectativas sobre o papel do professor também se 

modificaram, seja em termos do papel a ser exercido em sala de aula, na sua relação com os 

estudantes e na sua relação com o próprio conhecimento. 

No contexto brasileiro, em que pese os esforços empreendidos, os avanços observados 

ainda são relativamente tímidos. A conquista de avanços mais significativos, no sentido de 

aproximar a educação brasileira às novas expectativas da sociedade, implica no 

desenvolvimento de processos de inovação pedagógica entendida, como um processo de 



ruptura paradigmática, muito além da mera modificação pontual de estratégias de ensino, ou 

mesmo da incorporação de novas tecnologias no cotidiano escolar.  

Nessa perspectiva a prática pedagógica se orienta por princípios como interconexão; 

ruptura com o paradigma pedagógico centrado na transmissão e na repetição; colaboração; 

compartilhamento de informações e conhecimentos; reflexão e elaboração coletiva; 

protagonismo; compreensão crítica e domínio das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) e suas possibilidades; desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, 

incluindo aquelas que mediadas pelas TDICs, dentre outros.  

Nesse sentido, não se pode ignorar outro aspecto fundamental: a conectividade dos 

estudantes e mesmo a compreensão de suas experiências e hábitos em relação às TDICs. 

Conhecer essa realidade é essencial para que Santa Catarina, atinja a qualidade de ensino no 

patamar requerido pelas novas condições sociais. Nessa perspectiva, o PPGE Unochapecó 

está comprometido em colaborar para a inovação pedagógica nas escolas de ensino 

fundamental e médio das redes públicas de ensino, especialmente aquelas na região do seu 

entorno, a qual coincide, em grande medida com a região de abrangências da 4ª 

Coordenadoria Regional de Educação de Santa Catarina. 

 

4.7.2 Metas prioritárias 

4.7.2.1 Desenvolver pesquisa aplicada sobre diversos aspectos da realidade do 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mediadas por TDICs na região de abrangência da 4ª 

CRE 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.7.2.1 

Letra Ação estratégica 

a)  Caracterizar a estrutura física, lógica, de hardware e software disponível nas escolas 

das redes públicas de ensino fundamental e médio situadas na região de abrangência 

da 4ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Catarina para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mediadas por TDICs. 

 

b)  Analisar a realidade do desenvolvimento de práticas pedagógicas mediadas por 

TDICs no cotidiano das escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio 

situadas na região de abrangência da 4ª Coordenadoria Regional de Educação de 

Santa Catarina. 

c)  Analisar a realidade da formação dos professores das escolas das redes públicas de 

ensino fundamental e médio situadas na região de abrangência da 4ª Coordenadoria 

Regional de Educação de Santa Catarina em relação ao desenvolvimento de práticas 

pedagógicas mediadas por TDICs 

d)  Caracterizar a realidade de acesso, bem como os hábitos de utilização de TDICs 

entre crianças e jovens estudantes matriculados nas escolas educação do ensino 



fundamental e médio das redes públicas de ensino situadas na região de abrangência 

da 4ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Catarina. 

 

4.7.2.2. Desenvolver atividade de formação continuada para professores multiplicadores das 

escolas participantes, sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas mediadas por TDICs. 

 

Ações estratégicas voltadas à concretização da meta 4.7.2.2 

Letra Ação estratégica 

a)  Oferecer formação continuada a 100 multiplicadores sobre o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas mediadas por TDICs na perspectiva do desenvolvimento das 

competências definidas pela BNCC e ratificadas pelo Currículo Base do Território 

Catarinense.  

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Integram o Planejamento Estratégico do PPGE, em documentos 

específicos: 

1 - POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

2- POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO  

3- POLÍTICA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico aprovado no Colegiado do PPGE em 16 de dezembro de 2020. 

 

 Chapecó, maio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


