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Modelos na organização Modelos na organização 
curricular:curricular:

 Modelo Jesuítico: grade / soma das disciplinas / Modelo Jesuítico: grade / soma das disciplinas / 
prépré--definição e memorização dos conteúdos.definição e memorização dos conteúdos.

 Modelo Napoleônico: grade / soma das disciplinas/ Modelo Napoleônico: grade / soma das disciplinas/ 
ciclo básico e profissionalizante/ estágio final/ ciclo básico e profissionalizante/ estágio final/ 
teoria como base para a prática. teoria como base para a prática. 

 Modelo Modelo HumboldtianoHumboldtiano: abertura curricular para : abertura curricular para 
pesquisa dos problemas regionais e nacionais, pesquisa dos problemas regionais e nacionais, 
teoria e prática associadas /professores e teoria e prática associadas /professores e 
estudantes em grupos de pesquisa. estudantes em grupos de pesquisa. 



Hoje: função social da Universidade para Hoje: função social da Universidade para 
os cursos de graduaçãoos cursos de graduação

CompreensãoCompreensão rigorosarigorosa dodo mundomundo físicofísico ee social,social, críticacrítica
radicalradical dodo todotodo social,social, autonomiaautonomia nana produçãoprodução dada
ciência,ciência, dodo sabersaber..

BBuscausca dada verdade,verdade, dada humanizaçãohumanização dosdos homenshomens ee dada
sociedadesociedade..

ConsiderarConsiderar aa complexidadecomplexidade
dada realidaderealidade......

LógicaLógica dodo sistemasistema:: atendimentoatendimento aoao mercadomercado dodo
trabalhotrabalho..



 Dicotomia do  ciclo básico e Dicotomia do  ciclo básico e 
profissionalizante/ teoria e prática. profissionalizante/ teoria e prática. 

 Compreensão dos conteúdos das Compreensão dos conteúdos das 
disciplinas de forma articulada. disciplinas de forma articulada. 

 Correlação entre conteúdos /necessidades Correlação entre conteúdos /necessidades 
educacionais do país. educacionais do país. 

 Atendimento progressivo, ao longo do Atendimento progressivo, ao longo do 
curso, ao perfil proposto no PPP do curso. curso, ao perfil proposto no PPP do curso. 

Superações propostas : Superações propostas : 



 Inserção do estudante nos cenários de prática Inserção do estudante nos cenários de prática 
desde as fases iniciais do curso.desde as fases iniciais do curso.

 Centralização ou foco na aprendizagem do Centralização ou foco na aprendizagem do 
estudante e não na exposição do  docente. estudante e não na exposição do  docente. 

 Trabalho articulado entre docentes da mesma Trabalho articulado entre docentes da mesma 
fase e das fases subseqüentes e continuadas fase e das fases subseqüentes e continuadas 
do curso, em torno dos eixos e efetivando a do curso, em torno dos eixos e efetivando a 
articulação modular proposta.articulação modular proposta.

Superações propostasSuperações propostas



Legislação atual nacionalLegislação atual nacional
 Ponto de partida: Projeto Político Ponto de partida: Projeto Político 

Pedagógico Institucional + PPP do curso. Pedagógico Institucional + PPP do curso. 
 Diretrizes curriculares para a área.Diretrizes curriculares para a área.
 Perfil do profissional pretendido como Perfil do profissional pretendido como 

ponto de partida para definir saberes a  ponto de partida para definir saberes a  
serem sistematizados no curso.serem sistematizados no curso.

 Saberes: áreas, disciplinas articuladas em Saberes: áreas, disciplinas articuladas em 
torno de eixos, em módulos ou atividades.torno de eixos, em módulos ou atividades.



Currículo: conjunto Currículo: conjunto 
das atividades ...das atividades ...

 Estruturais e articuladas,Estruturais e articuladas,
 Constituidoras de um projeto rigoroso e Constituidoras de um projeto rigoroso e 

corrente de investigação do mundo corrente de investigação do mundo fisicofisico, , 
da realidade e do próprio saber,da realidade e do próprio saber,

 De busca de sentido e gênese da prática De busca de sentido e gênese da prática 
social,social,

 Do próprio saber, ensinar e apreender,Do próprio saber, ensinar e apreender,
 Da formação de alunos, intelectuais,  Da formação de alunos, intelectuais,  

cidadãos e profissionais ( cidadãos e profissionais ( IldeuIldeu Coelho)Coelho)



Autonomia docente e currículoAutonomia docente e currículo

 Atividades estruturadas em torno de um Atividades estruturadas em torno de um 
projeto rigoroso e científico de curso.projeto rigoroso e científico de curso.

 Ações docentes  definidas a partir dos Ações docentes  definidas a partir dos 
objetivos  do projeto do curso. objetivos  do projeto do curso. 

 Perfil como norteador. Perfil como norteador. 
 Fazer parte de um coletivo definindo Fazer parte de um coletivo definindo 

etapas/ desafios a seremetapas/ desafios a serem
sistematizados com os estudantessistematizados com os estudantes.  .  



Instrumentalizar o colegiado do cursoInstrumentalizar o colegiado do curso

 Definir colegiadamente : o perfil do PPP.Definir colegiadamente : o perfil do PPP.
 Etapas de avanços a partir do estudante Etapas de avanços a partir do estudante 

real que chega a universidade.real que chega a universidade.
 Ações que  as efetivem / conteúdos / Ações que  as efetivem / conteúdos / 

operações mentais necessárias. operações mentais necessárias. 
 Eixos integradores nas diversas fases. Eixos integradores nas diversas fases. 
 Grupos de trabalho das diversasGrupos de trabalho das diversas
fases e coordenadores dasfases e coordenadores das
mesmas.mesmas.



Instrumentalizar o colegiado do cursoInstrumentalizar o colegiado do curso

 Áreas / conteúdos /operações mentais Áreas / conteúdos /operações mentais 
que “conversem” entre si e devem ser que “conversem” entre si e devem ser 
trabalhos conjuntamente. trabalhos conjuntamente. 

 Formas de acompanhamento do Formas de acompanhamento do 
processo e dos produtos. processo e dos produtos. 

 Momentos de discussão e Momentos de discussão e 
preparação das ações. preparação das ações. 
 Registros / documentação. Registros / documentação. 



 Desenvolvimento do corpo docente. Desenvolvimento do corpo docente. 
 Adesão, participação, ação colaborativa.Adesão, participação, ação colaborativa.
 Ampliação da inteligência emocional e do trabalho em Ampliação da inteligência emocional e do trabalho em 

grupo, com domínio de técnicas e ações a eles grupo, com domínio de técnicas e ações a eles 
referentes. referentes. 

 Integrar docentes, departamentos e comissões. Integrar docentes, departamentos e comissões. 
 Equilibrar a formação pedagógica com o alto nível Equilibrar a formação pedagógica com o alto nível 

técnico e cientifico existente. técnico e cientifico existente. 
 Distribuição equitativa das funções do curso/ formas de Distribuição equitativa das funções do curso/ formas de 

acompanhamento/ gestão colegiada/ compromisso.acompanhamento/ gestão colegiada/ compromisso.
 Conhecimento e aplicação das Diretrizes curriculares e Conhecimento e aplicação das Diretrizes curriculares e 

normas regimentais. normas regimentais. 
 Profissionalização nos diferentes papeis, em cenários Profissionalização nos diferentes papeis, em cenários 

específicos. específicos. 



Complexo: o que é  tecido junto. 

Ordem e desordem x complexidade.
Além do determinismo: diálogo entre a

ordem e a desordem.
Evento como parte dos processos .
O sistema, o paradigma e / ou teorias.
Conceber uma ciência da autonomia.
Complexidade biológica e a auto

organização.
A noção de sujeito.
O erro de subestimar o erro.



Matriz curricular Matriz curricular 
integrativa:integrativa:

 Valoriza interesses, conhecimentos e Valoriza interesses, conhecimentos e 
experiências dos alunos. experiências dos alunos. 

 Disciplinas: organizadas em áreas, associadas Disciplinas: organizadas em áreas, associadas 
em módulos, dialogando entre si e relacionadas em módulos, dialogando entre si e relacionadas 
às questões da realidade social. às questões da realidade social. 

 Valoriza capacidades dos estudantes facilitando Valoriza capacidades dos estudantes facilitando 
aprendizagens.aprendizagens.

 Analisa problemas e busca soluções.Analisa problemas e busca soluções.
 Estimula crítica, curiosidade e flexibilidade Estimula crítica, curiosidade e flexibilidade 

mental para novas formas de resolver.mental para novas formas de resolver.



Matriz curricular Matriz curricular 
integrativa:integrativa:

 Trabalha com conteúdos culturais relevantes, Trabalha com conteúdos culturais relevantes, 
definindo elementos essenciais : princípios, definindo elementos essenciais : princípios, 
leis, nexos e relações determinantes do leis, nexos e relações determinantes do 
quadro. quadro. 

 Atende diretamente às questões dos Atende diretamente às questões dos 
problemas da realidade,facilitando mobilidade problemas da realidade,facilitando mobilidade 
e integração entre as áreas no campo de e integração entre as áreas no campo de 
trabalho. trabalho. 

 Desafia a organização tradicional institucionalDesafia a organização tradicional institucional. . 



PONTO DE PARTIDA: PONTO DE PARTIDA: 
O QUE O ESTUDANTE SABE /O QUE O ESTUDANTE SABE /
PERFIL PROPOSTOPERFIL PROPOSTO

 Formação no ensino fundamental e médio/ Formação no ensino fundamental e médio/ 
deficiências muito fortesdeficiências muito fortes..

 Levantamento de prioridades de trabalho no Levantamento de prioridades de trabalho no 
curso: diagnóstico inicial como referência do curso: diagnóstico inicial como referência do 
ponto de partida do projeto do curso. ponto de partida do projeto do curso. 

 Definir programas de aprendizagem e assumiDefinir programas de aprendizagem e assumi--los los 
com os estudantes ( contrato didático).com os estudantes ( contrato didático).

 Avaliar os objetivos e processos definidos. Avaliar os objetivos e processos definidos. 



Matriz curricular / autonomia e Matriz curricular / autonomia e 
na criatividade do universitáriona criatividade do universitário

 Compromisso com o país e a função Compromisso com o país e a função 
social da graduação/área. social da graduação/área. 

 Projeto de percurso no curso/  Projeto de percurso no curso/  
conteúdos cognitivos, procedimentais e conteúdos cognitivos, procedimentais e 
atitudinais.atitudinais.

 Conceituar  autonomia e criatividade Conceituar  autonomia e criatividade 
para possibilitar acompanhamento.para possibilitar acompanhamento.

 Definir eixos e módulos facilitadores.Definir eixos e módulos facilitadores.



PROJETO INTEGRADOR: PROJETO INTEGRADOR: 
desafiosdesafios

 Áreas de conhecimento/ aprendizagens Áreas de conhecimento/ aprendizagens 
essenciais e complementares/ saberes essenciais e complementares/ saberes 
cognitivos factuais e conceituais, cognitivos factuais e conceituais, 
procedimentais e procedimentais e atitudinaisatitudinais. . 

 Níveis de  abordagem: introdutório, Níveis de  abordagem: introdutório, 
fundamentos e aprofundamentos. fundamentos e aprofundamentos. 

 Metodologia e movimento cerebral: da Metodologia e movimento cerebral: da 
síncresesíncrese,  para a síntese, pela análise. ,  para a síntese, pela análise. 



Além da formação profissional a Além da formação profissional a 
graduação deve :graduação deve :

 Possibilitar a aquisição de saberes que Possibilitar a aquisição de saberes que 
se manterão a longo prazo. se manterão a longo prazo. 

 Domínio  de métodos analíticos de Domínio  de métodos analíticos de 
múltiplos códigos e linguagens. múltiplos códigos e linguagens. 

 Deixar de ser o espaço apenas de Deixar de ser o espaço apenas de 
transmissão de informações, para ser transmissão de informações, para ser 
local de produção e construção do local de produção e construção do 
conhecimento, em que o aluno atue conhecimento, em que o aluno atue 
como sujeito da aprendizagem. como sujeito da aprendizagem. 



Além da formação profissional a Além da formação profissional a 
graduação devegraduação deve

 Trabalhar os condicionantes atuais de Trabalhar os condicionantes atuais de 
cada profissão em estreita relação com cada profissão em estreita relação com 
projetos que podem fechar ou abrir projetos que podem fechar ou abrir 
horizontes,  integrando cada vez mais o horizontes,  integrando cada vez mais o 
todo da sociedade. todo da sociedade. 

 Aprimorar continuamente o corpo Aprimorar continuamente o corpo 
docente, visando a integração continua e docente, visando a integração continua e 
crescente dos formandos no contexto crescente dos formandos no contexto 
social e político. social e político. 



Projeto integrador: articulaçãoProjeto integrador: articulação
 Ação de coAção de co-- ordenar/ ordenar em conjunto ordenar/ ordenar em conjunto 

com:com:
 Objetivo definido, claro, comum, integrativo.Objetivo definido, claro, comum, integrativo.
 Confiança mutua e disponibilidade.Confiança mutua e disponibilidade.
 Ação em parceria.Ação em parceria.
 ReRe--ordenações sempre que necessário.ordenações sempre que necessário.
 Vivências continuas, em exercício deliberado. Vivências continuas, em exercício deliberado. 
 Condições concretas de trabalho/ Condições concretas de trabalho/ 

departamentos.departamentos.
 Desejo, compromisso, abertura.Desejo, compromisso, abertura.
 Flexibilidade mental.Flexibilidade mental.



Desafio: construção da autonomiaDesafio: construção da autonomia

 Interesses: desenvolvimento de Interesses: desenvolvimento de 
habilidades sociais e profissionais.habilidades sociais e profissionais.

 Expectativa: imediata aplicação prática.Expectativa: imediata aplicação prática.
 Objetivos: resolver problemas e desafios.Objetivos: resolver problemas e desafios.
 Saída: atuar a partir de motivações Saída: atuar a partir de motivações 

internas e não apenas das externas. internas e não apenas das externas. 
 AutoAuto--conhecimento: como desafio.conhecimento: como desafio.



Desafio da aula: espaço de aprender Desafio da aula: espaço de aprender 
ou apreender...ou apreender...

 Aprender: receber a informação de... Aprender: receber a informação de... 
Quantitativo...Quantitativo...

 Apreender: apropriar, tornar próprio, Apreender: apropriar, tornar próprio, 
passar a fazer parte do cérebro, passar a fazer parte do cérebro, 
agarrar... Qualitativo...agarrar... Qualitativo...

 Conteúdos significativos : componentes  Conteúdos significativos : componentes  
do quadro teórico prático global e do quadro teórico prático global e 
articuladoarticulado. . 



Metodologia proposta:Metodologia proposta:
 Da prática social existente paraDa prática social existente para
a desejada.a desejada.
 ProblematizaçãoProblematização: processo de envolvimento do : processo de envolvimento do 

cérebro e da alma dos sujeitos da aula. cérebro e da alma dos sujeitos da aula. 
 Instrumentalização: fonte nos referenciais Instrumentalização: fonte nos referenciais 

existentes na teoria e prática profissional, existentes na teoria e prática profissional, 
buscadas e atualizadas. buscadas e atualizadas. 

 Conteúdos significativos: como meio para Conteúdos significativos: como meio para 
construção  progressiva do perfil proposto construção  progressiva do perfil proposto . . 



Desafio:metodologia propostaDesafio:metodologia proposta
 Mobilização para o conhecimento. Mobilização para o conhecimento. 
 Construção do conhecimento:Construção do conhecimento:

 Significação, historicidade, Significação, historicidade, 
 ProblematizaçãoProblematização, , criticidadecriticidade, práxis., práxis.
 ContinuidadeContinuidade--ruptura, totalidade. ruptura, totalidade. 

 Elaboração da síntese do conhecimento. Elaboração da síntese do conhecimento. 



Operações intelectuais Operações intelectuais 
ligadas a:ligadas a:

 Leitura e interpretação.Leitura e interpretação.
 Capacidade de análise e reflexão.Capacidade de análise e reflexão.
 Articulação do pensamento verbal, do Articulação do pensamento verbal, do 

planejamento e de tomada de posição.planejamento e de tomada de posição.
 Aproximação e distanciamento da Aproximação e distanciamento da 

realidade empírica. realidade empírica. 
 Transcendência das condições objetivas  Transcendência das condições objetivas  

de vida. de vida. 



Proposta: visão dialética do Proposta: visão dialética do 
conhecimentoconhecimento
 CConteúdosonteúdos emem mudançamudança, , 
 sujeitossujeitos a  a  contradiçãocontradição..

 InteraçãoInteração entreentre
a a tesetese inicialinicial ((visãovisão síncreticasíncretica),  ),  
a a antíteseantítese ((movimentomovimento pelapela análiseanálise) ) 
e  a  e  a  síntesesíntese ( ( sempresempre provisóriasprovisórias).).



O O pensamentopensamento complexocomplexo
nana aulaaula requerrequer queque se :se :

 captecapte as as relaçõesrelações, , interrelaçõesinterrelações e e 
implicaçõesimplicações mútuasmútuas, , 

 osos fenômenosfenômenos multidimensionaismultidimensionais, e, e
 as as realidadesrealidades queque sãosão simultaneamentesimultaneamente

solidáriassolidárias e e conflitivasconflitivas,,
 queque aoao mesmomesmo tempo, tempo, respeiterespeite a a 

diversidadediversidade e  a e  a unidadeunidade, um , um pensamentopensamento
organizadororganizador queque concebaconceba a  a  relaçãorelação
recíprocarecíproca de de todastodas as as partespartes. (Morin, E.). (Morin, E.)



Movimento proposto:Movimento proposto:

 AçãoAção conjuntaconjunta:: professoresprofessores ee estudantesestudantes..
 CapacidadesCapacidades cognitivas,cognitivas, equilíbrioequilíbrio pessoal,pessoal,

aa relaçãorelação interinter--pessoalpessoal ee aa inserçãoinserção socialsocial..
 NíveisNíveis dede abordagemabordagem :: introdutório,introdutório,

fundamentosfundamentos ee aprofundamentosaprofundamentos..
 IntegrarIntegrar asas diferentesdiferentes áreasáreas // comcom aa

realidade/realidade/ quadroquadro teórico/teórico/ eixoseixos propostospropostos::
definir objetivos definir objetivos  metas metas 

estratégias estratégias  formas de avaliação.formas de avaliação.



Da grade para a matriz articuladaDa grade para a matriz articulada



Eixos como focos centraisEixos como focos centrais

 Eixo: reta que passa pelo centro de um Eixo: reta que passa pelo centro de um 
objeto , que atua em rotação sobre esta reta.objeto , que atua em rotação sobre esta reta.

 Eixo curricular: elemento central, sobre o Eixo curricular: elemento central, sobre o 
qual definemqual definem--se e articulamse e articulam--se conceitos,  se conceitos,  
princípios, leis, quadros teóricoprincípios, leis, quadros teórico--práticos, práticos, 
visando superar a  forma estanque presente visando superar a  forma estanque presente 
nas grades. nas grades. 

 Derivam e se articulam com os conteúdos Derivam e se articulam com os conteúdos 
essenciais,  visando efetivar o perfil essenciais,  visando efetivar o perfil 
profissiográficoprofissiográfico proposto no PPP do Curso. proposto no PPP do Curso. 



MódulosMódulos no sistema curricularno sistema curricular
 Conjunto de elementos interconectados, de modo a Conjunto de elementos interconectados, de modo a 

formar um todo organizado. Visam "combinar", formar um todo organizado. Visam "combinar", 
"ajustar", "formar um conjunto"."ajustar", "formar um conjunto".

 O sistema curricular se direciona ao perfil (objetivo) O sistema curricular se direciona ao perfil (objetivo) 
e se compõe de  entidades, partes ou elementos / e se compõe de  entidades, partes ou elementos / 
subsub--sistemas/ e das relações entre eles. sistemas/ e das relações entre eles. 

 Como um Como um sistema  aberto sistema  aberto pode interagir com o pode interagir com o 
seu meio, por meio de entradas e saídas. seu meio, por meio de entradas e saídas. 

 Como um Como um sistema dinâmicosistema dinâmico tem componentes ou tem componentes ou 
fluxos, ou ambos, que mudam ao longo do tempo, fluxos, ou ambos, que mudam ao longo do tempo, 
o que não acontece com sistemas estáticos.o que não acontece com sistemas estáticos.



Módulo no sistema curricularMódulo no sistema curricular
 Módulo: Módulo: parte do sistema curricular e responsável parte do sistema curricular e responsável 

por uma tarefa,  numa etapa definida.por uma tarefa,  numa etapa definida.
 Módulo : parte que utiliza a mesma arquitetura Módulo : parte que utiliza a mesma arquitetura 

tecnológica do sistema/ responsável por atividades/ tecnológica do sistema/ responsável por atividades/ 
temas  definidos/ com  tarefas e componentes  temas  definidos/ com  tarefas e componentes  
próprios ao sistema curricular proposto no PPP.próprios ao sistema curricular proposto no PPP.

 Módulos: agrupam saberes de áreas que convergem Módulos: agrupam saberes de áreas que convergem 
para efetivação do perfil, naquele momento para efetivação do perfil, naquele momento 
curricular, conforme os objetivos propostos. curricular, conforme os objetivos propostos. 



Eixos, módulos e saberes em  Eixos, módulos e saberes em  
currículos integrativos, consideram:currículos integrativos, consideram:

 osos estudantesestudantes ee suassuas necessidadesnecessidades
educacionaiseducacionais;;

 oo princípioprincípio dada construçãoconstrução relacionalrelacional dodo
conteúdo,conteúdo, atravésatravés dede nexosnexos..

 AtividadesAtividades comcom temas,temas, projetos,projetos, resoluçãoresolução dede
problemas,problemas, estudoestudo dede meio,meio, dede casos,casos,
respostasrespostas aa questões,questões, iniciaçãoiniciação àà pesquisa,pesquisa,
nana elaboraçãoelaboração dede síntesessínteses maismais ee maismais
significativassignificativas......

 Objetivam: construir e apropriar os objetos de Objetivam: construir e apropriar os objetos de 
estudo,  pelo (e no ) pensamento, nas estudo,  pelo (e no ) pensamento, nas 
relações e nos nexos essenciais.relações e nos nexos essenciais.



Projetos integradores Projetos integradores 
como construção:como construção:

 Tarefa coletiva.Tarefa coletiva.
 Revela os valores pessoais e institucionais.Revela os valores pessoais e institucionais.
 Ensinar: marcar com um sinal...Ensinar: marcar com um sinal...
 Construção: processual.Construção: processual.
 Em direção a metas ou objetivos.Em direção a metas ou objetivos.
 Através de metodologia apropriada, Através de metodologia apropriada, 
 Exigindo acompanhamento e revisões. Exigindo acompanhamento e revisões. 
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UFSCar UFSCar ––Sorocaba Sorocaba –– Engenharia de Engenharia de 
ProduçãoProdução



UFSCar UFSCar ––Sorocaba Sorocaba –– Engenharia de ProduçãoEngenharia de Produção

 ProcessosProcessos
 SustentabilidadeSustentabilidade

 Eixos IntegradoresEixos Integradores
 ConhecimentosConhecimentos

 ApropriadosApropriados
 pelo Estudantepelo Estudante
 CompetênciasCompetências



 “Um projeto não é uma simples“Um projeto não é uma simples
representação do futuro, representação do futuro, 
do amanhã, do amanhã, 
de uma idéia;de uma idéia;
é o é o futurofuturo a fazer, a fazer, 
um amanhã a concretizar, um amanhã a concretizar, 
um possível a transformar em real, um possível a transformar em real, 
uma idéia a transformar em ato.”uma idéia a transformar em ato.”

BarbierBarbier, 1994., 1994.


