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O presente Projeto foi instigado por resultados da pesquisa Universal 2009/2011, 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa “EduSer”, que em uma de suas questões de estudo, 

buscou saber como os professores percebiam os Interesses das IES em suas ofertas de 

Educação Continuada(EC). Os achados desvelaram, bem mais, ofertas para atendimento a 

exigências externas de avaliação institucional  do que para interesses e necessidades sentidas; 

ações reconhecidas mais pelo Investimento das IES na dimensão cognitiva/intelectual, em 

detrimento das: física, social, emocional, espiritual. 

Tais resultados denunciam necessidade de maior sensibilização das IES, em propostas de EC, 

que possibilitem ampliação de Consciência de seus docentes, contemplando seu 

desenvolvimento nas diferentes dimensões que tecem sua Inteireza, visando maior qualidade 

pessoal e profissional. 

Para tanto nesse projeto, foram traçados  os seguintes objetivos:analisar os entendimentos de 

EC:nutridos e propiciados pela IES do estudo;avaliar em que possibilidades de ações de EC 

vem investindo;analisar interesses, contribuições/repercussões dos  Programas de EC 

propiciados na construção pessoal (Inteireza) e profissional dos seus docentes;oferecer pontos 

de referência que contribuam com os Programas informais e formais de EC oferecidos em 

nível de graduação e pós  para contemplarem em seus currículos propostas que contribuam 

para o desenvolvimento das diferentes dimensões do docente enquanto Ser Integral. 

Caracteriza-se pela abordagem qualitativa-compreensiva-interpretativa num enfoque 

transdisciplinar, por ter preocupação com o processo, ser indutiva e ter como essencial a 

questão da significação. Tem como referencial teórico-básico Catanante (2000), Delors 

(1998), Furter (1974), Freire (2007), Nicolescu (1999) e Nóvoa (1992), e para análise dos 

dados, Moraes e Galliazzi (2007).Como resultados esperados pretende contribuir com o 
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momento social atual que exige a reinvenção dos processos de formação, como foco de 

interesse das IES, entendendo-os não só como um ato formativo e aqui, no caso, 

docente/profissional, mas como um processo de autoformação permanente e inerente à vida 

do ser humano. Esta pesquisa encontra-se na fase de análise e interpretação das entrevistas 

para posterior elaboração do metatexto.  
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