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Resumo 
 
Este trabalho é um relato das experiências de atividades desenvolvidas pelo Programa de 
Desenvolvimento Profissional Docente (PRODEPD) vinculado ao Núcleo de Atividades 
Especiais de Extensão e Serviços (NAEES) do Centro de Educação (CE) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Este Programa, desde sua criação, desenvolve cursos de 
educação continuada de professores em serviço, sobremaneira para aqueles atuantes na 
educação básica pública. Para delinear nosso trabalho perguntamos: o que o PRODEPD vem 
fazendo em resposta as demandas de educação continuada de professores em serviço? Para 
tanto objetivamos relatar a experiência do Programa de Desenvolvimento Profissional 
Docente (PRODEPD) no desenvolvimento de cursos de educação continuada de professores e 
registrar os diferentes desenhos de cursos de educação continuada de professores 
desenvolvidos pelo mesmo. Trata-se, de uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso na 
medida em olha para as iniciativas de educação continuada de professores em serviço, 
desenvolvidas pelo referido Programa. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados 
documentos, projetos e relatórios internos ao PRODEPD. A partir dos estudos realizados e 
com os dados coletados estruturamos nosso trabalho nas seguintes categorias: educação 
continuada de professores (MOREIRA, 2002; BELINTANE, 2003; HENGEMÜHLE, 2004; 
FUSARI e FRANCO, 2005; IMBERNÓN, 2005), políticas públicas educacionais (BRASIL, 
1996; BRASIL, 1997b; RIO GRANDE DO SUL, 1974), Programa de Desenvolvimento 
Profissional Docente (UFSM/CE/NAEES/PRODEPD, 2003; FELDKERCHER, 2006) e, 
metodologias de trabalho de educação continuada de professores desenvolvidas pelo 
PRODEPD (WIELEWICKI e FREITAS, 2007). Dentre as conclusões apresentadas 
destacamos que os cursos de educação continuada de professores desenvolvidos pelo 
PRODEPD, por seguirem sua metodologia e princípios de trabalho, configuram-se em 
atividades especiais, ou seja, diferenciadas (inter-conectividade) na medida em que 
consideram as particularidades e especificidades do contexto no qual será realizada a ação e 
trabalham numa perspectiva de co-responsabilidade na educação (dialogicidade e co-
participação). 
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1. Introdução 

A formação do profissional professor configura-se pela educação inicial (através de 

magistério em nível superior, a licenciatura ou o bacharelado) e pela educação continuada1 

(toda educação que ocorre após a educação inicial, ou seja, educação em serviço). 

Entendemos aqui educação continuada não como uma compensação a uma má educação 

inicial, mas uma exigência do mundo atual para qualquer atividade profissional. Além dessa 

exigência, várias das leis que regem a educação nacional reconhecem e determinam que um 

dos princípios da profissão-professor é a educação continuada. Diante das atuais exigências 

da contemporaneidade notamos o crescimento da demanda por educação de professores em 

serviço. E para responder a estas demandas, em 2003, no Centro de Educação da 

Universidade Federal de Santa Maria, foi criado o Programa de Desenvolvimento Profissional 

Docente (PRODEPD) vinculado ao Núcleo de Atividades Especiais de Extensão e Serviços 

(NAEES). 

A temática desenvolvida neste artigo é, então, a educação continuada do profissional 

professor, mais especificamente, as diferentes metodologias de trabalhos adotadas frente a 

iniciativas de tal educação. Objetivamos neste trabalho relatar a experiência do PRODEPD no 

desenvolvimento de cursos de educação continuada de professores e registrar os diferentes 

desenhos de cursos de educação continuada de professores desenvolvidos no âmbito desse 

Programa. Trata-se, portanto, de um estudo de caso de abordagem qualitativa que mostrará a 

experiência do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente frente às demandas de 

educação continuada de professores em serviço. 

                                                 
1 Utilizamos a nomenclatura educação continuada porque acreditamos que educar é muito mais amplo do que 
apenas formar para uma forma ou modelo, ou seja, educar envolve considerar o sujeito como um todo, 
desenvolvê-lo como um ser integral e não apenas em algumas qualidades ou em alguns conteúdos. 
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2.1 Educação continuada de professores 

A educação inicial do professor não forma um profissional completo ou pronto mas, 

deve formar um profissional que esteja disposto a estudar constantemente, instigado a buscar 

continuamente novos conhecimentos ou seja, a educação dos educadores é um “processo que 

não se completa por ocasião do término de seus estudos em cursos superiores” (BRASIL, 

2006, p. 5). A educação inicial deve, então, apontar e estimular para a educação continuada 

sendo que esta “não pode ser reduzida a paliativo compensatório de uma formação inicial 

aligeirada” (BRASIL, 2006, p. 25), a uma compensação de uma má educação inicial. A 

educação continuada deve ser aqui entendida como parte integrante da educação do professor, 

ou seja, a educação desse profissional não se dá apenas pela educação inicial mas sim, por 

ambas. Partindo desses princípios, entendemos que a educação continuada 

é uma exigência da atividade profissional no mundo atual não podendo ser reduzida 
a uma ação compensatória de fragilidades da formação inicial. O conhecimento 
adquirido na formação inicial se reelabora e se especifica na atividade profissional, 
para atender a mobilidade, a complexidade e a diversidade das situações que 
solicitam intervenções adequadas. Assim, a formação continuada deve desenvolver 
uma atitude investigativa e reflexiva, tendo em vista que a atividade profissional é 
um campo de produção do conhecimento, envolvendo aprendizagens que vão além 
da simples aplicação do que foi estudado. (BRASIL, 2007b, p. 2) 

A mesma deve propiciar ao professor a investigação e a reflexão sobre sua própria prática 

pedagógica a fim de se reelaborar conhecimentos e reestruturar tal prática. Assim sendo, um 

dos objetivos da educação continuada é contribuir para que o professor modifique a sua 

prática pedagógica; é 

propor novas metodologias e colocar os profissionais informados quanto às 
discussões teóricas atuais, com a intenção de contribuir para as mudanças que se 
fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola. (MOREIRA, 2002, 
p. 55) 

Ou ainda, segundo documentos da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, 

ela visa, “sobretudo, contribuir com o desenvolvimento profissional do professor e a melhoria 

na qualidade do ensino” (BRASIL, 2006, p. 12). Esse mesmo documento estabelece também 

algumas diretrizes norteadoras para os processos de educação continuada, a saber: 

a formação continuada é exigência da atividade profissional no mundo atual; [...] a 
formação continuada deve ter como referência a prática docente e o conhecimento 
teórico; [...] a formação continuada vai além da oferta de cursos de atualização ou 
treinamento; [...] a formação para ser continuada deve integrar-se no dia-a-dia da 
escola e; [...] a formação continuada é componente essencial da profissionalização 
docente (BRASIL, 2006, p. 24-28 passim). 



2983 

Não é qualquer atividade realizada que poderá ser considerada como educação 

continuada portanto, ela deve ser planejada e conter objetivos claros (MARIN, 2007). Por 

isso, muitos autores (BRZEZINSKI, 2001; LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003; 

FUSARI; FRANCO, 2005; MARIN, 2007) sugerem que esta educação seja incluída no 

Projeto Pedagógico de cada escola para que assim seja planejada e assumida no coletivo da 

instituição escolar. Há autores também (IMBERNÓN, 2005; LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2003; ALARCÃO, 2003; MOREIRA, 2002; NÓVOA, 200-) que acreditam que a 

escola pode se tornar um espaço educativo para seus profissionais se assim for desejado e 

planejado por seus gestores. Cada escola possui características, particularidades e rotinas, o 

modo mais prático para se considerar essas singularidades na educação continuada de seus 

professores é realizando-a na própria escola em que ele trabalha. A educação continuada na 

escola 

pede que o formador desça a terra e perceba que seu discurso se dirige a um 
coletivo, que sua proposta de formação dialoga com o cotidiano escolar e não apenas 
com os desejos individuais e utopias desse ou daquele professor. (BELINTANE, 
2003, p. 23). 

Reconhecermos a grande contribuição que a educação na escola pode trazer para os 

professores e instituições de ensino, mas acreditamos também que a participação e 

envolvimento em cursos de educação continuada fora da escola são de grande importância. 

Segundo Hengemühle (2004, p. 157), “a participação em eventos fora é muito importante, 

pois oxigena o interior da escola”, ou seja, a participação em eventos fora da escola permite 

um outro olhar para “o fazer” do seu ambiente de trabalho pois permite a reflexão crítica 

sobre a prática pedagógica sob um outro ponto de vista. Porém, após a participação em 

eventos fora é necessário que ocorra uma transposição daqueles conhecimentos para a 

realidade na qual se atua, é necessário um “processo interno de reflexão e de socialização” 

caso contrário “muita riqueza se perde” (HENGEMÜHLE, 2004, p. 164). 

2.2 Políticas públicas e educação de professores 

São várias as políticas públicas nacionais que fazem menção à educação continuada de 

professores. A principal delas é a Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional – LDB 

9.394/96 que no seu artigo 67º estabelece que 

os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
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magistério público [...] aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim. (BRASIL, 1996, p. 23) 

E no seu artigo 87º, inciso 3º esta lei institui que “cada Município e, supletivamente, o Estado 

e a União, deverá [...] realizar programas de capacitação para todos os professores em 

exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância” (BRASIL, 1996, 

p. 29). 

A Resolução no 3/1997 que define as Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 

Remuneração para o magistério público definiu em seu artigo 5º que os sistemas de ensino 

“envidarão esforços para implementar programas de desenvolvimento profissional dos 

docentes em exercício, incluída a formação em nível superior em instituições credenciadas, 

bem como, em programas de aperfeiçoamento em serviço” (BRASIL, 1997, p. 1), ou seja, 

estipulou o incentivo tanto a educação inicial quanto a continuada. Já o Plano Nacional de 

Educação - PNE (Lei 10.172/2001) traz que para se melhorar a qualidade de ensino é preciso 

também valorizar o magistério o que implica em promover a educação profissional inicial; 

oferecer condições de trabalho, salário e carreira e; incentivar a educação continuada. Para 

isso o Plano enfatiza que é necessário se criar parcerias entre os responsáveis por coordenar, 

financiar e manter a educação continuada - que são as secretarias estaduais e municipais – e as 

universidades e instituições de ensino superior para se por em prática os projetos. Por sua vez, 

a Lei 11.494/2007 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB) que substituiu a Lei do FUNDEF 

(Lei 9.424/96) postula que os Planos de Carreira dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios “deverão contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação 

continuada com vistas na melhoria da qualidade do ensino” (BRASIL, 2007a, p. 1). 

Em nível de estado do Rio Grande do Sul encontramos também na Constituição do 

Estado, no Plano Estadual de Educação e no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério 

Público referências à educação continuada de professores. Algumas dessas leis trazem que por 

meio da participação em cursos e educação continuada o professor pode ascender em sua 

carreira, ou seja, ser promovido, subir de nível. (BRASIL, 1996; RIO GRANDE DO SUL, 

1974). Portanto, a partir da instituição destas leis a exigência da educação continuada, que 

antes era vista como uma exigência da sociedade, agora passa a ser vista também como uma 

exigência legal. E, esse fato, faz com que aumente significativamente a demanda por ações 
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dessa natureza tanto por parte de professores como também por parte de suas escolas, das 

secretarias e coordenadorias de educação. 

2.3 O Núcleo de Atividades Especiais de Extensão e Serviços (NAEES) e o Programa de 

Desenvolvimento Profissional Docente (PRODEPD) 

O Núcleo de Atividades Especiais de Extensão e Serviços (NAEES), é um órgão 

ligado operacionalmente à direção do Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) que foi organizado, especialmente, para concretizar as idéias sobre 

cursos especiais de educação continuada de professores em atuação. Portanto, dentre as 

possibilidades de atuação do NAEES, está a criação, organização e coordenação de atividades 

especiais de extensão e serviço, na área da educação, que atendam a demanda na região de 

influência da UFSM. As principais funções do NAEES, são: (1) receber e encaminhar 

demanda de educação continuada de professores; (2)estabelecer o contato com os proponentes 

através de reuniões; (3) organizar o processo de construção dos projetos e atividades 

solicitadas; (4) reunir os profissionais do CE que trabalham com temáticas afins à demanda 

solicitada; (5) construir e acompanhar os projetos de trabalho para as atividades solicitadas 

(UFSM/CE/NAEES, 200-).  

Quando uma determinada demanda chega ao NAEES, a primeira providência é 

entender as singularidades daquela demanda, para que assim possam ser negociadas soluções 

que sejam, de mesmo modo, específicas a tal contexto. E, nesse sentido, percebe-se a 

singularidade das ações desenvolvidas por esse Núcleo, ou seja, percebe-se que as atividades 

são realmente atividades especiais, únicas, singulares. Para atender, às várias solicitações por 

parte de instituições de ensino no que tange a educação continuada de seus profissionais, em 

2003, no âmbito do Núcleo de Atividades Especiais de Extensão e Serviços, foi criado o 

Programa de Desenvolvimento Profissional Docente (PRODEPD) registrado no GAP 

(Gabinete de Projetos do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria) sob o 

n° 016429. Segundo esse registro, esse Programa deverá abrigar diferentes atividades na área 

educacional, priorizando os profissionais da Educação Básica em serviço. 

Os objetivos do PRODEPD são (a) propiciar reflexão e análise da prática docente 

específica de cada professor envolvido nas ações desenvolvidas; (b) instrumentalizar os 

professores para a reorganização de suas experiências docentes específicas; (c) qualificar os 

professores para a atuação competente em contextos escolares inclusivos; (d) fomentar 
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produções teórico-práticas geradas em/para contextos educativos e; (e) construir alternativas 

formativas alicerçadas pelas noções de autonomia, co-responsabilidade e cooperação 

(UFSM/CE/NAEES/PRODEPD, 2003). As dinâmicas das ações desenvolvidas pelo 

PRODEPD sustentam-se a partir de três princípios que são a co-participação que valoriza a 

escuta ao parceiro envolvido a fim de considerar seus desejos e necessidades no trabalho; a 

inter-conectividade que traz a idéia de que a formação do professor ultrapassa os limites da 

universidade, alcançando a prática pedagógica e o contexto social e; a dialogicidade que 

considera os dois lados (universidade e parceria) como detentores de conhecimentos que 

podem ser discutidos e, assim sendo, os resultados das ações tornam-se significativos para 

ambos (UFSM/CE/NAEES/PRODEPD, 2003). Além de adotar princípios para elaboração e 

execuções de suas ações, o PRODEPD também segue um ciclo que caracteriza a sua 

metodologia de trabalho. A primeira etapa deste ciclo é o contato inicial ou a reunião 

precursora entre PRODEPD e a instituição-parceira que expõe os anseios, necessidades, 

singularidades e expectativas. Tendo como base este contato inicial entre os parceiros, o 

PRODEPD/NAEES 

organiza os temas de interesse, verifica a possibilidade de atuação dos professores 
do Centro de Educação, elabora um cronograma de ações a serem desenvolvidas, 
chegando-se a uma proposta inicial a ser apreciada pela Escola parceira. Após as 
negociações em torno da proposta, é feita a organização e implantação do projeto 
resultante de tais negociações, de acordo com o cronograma estabelecido. Além 
disso, também é feito um acompanhamento das atividades, culminando na avaliação, 
entre os parceiros, do desenvolvimento das ações através de instrumentos, reuniões 
e/ou planejamento de futuras ações. (FELDKERCHER, 2006, p. 1) 

Lembramos que por ser um ciclo, estas etapas (organizadas na forma de protocolos) podem 

ou não ser repetidas na mesma ordem, dependendo do interesse e necessidade da instituição 

parceira com a qual se desenvolveu a iniciativa de educação continuada. A seqüência de 

procedimentos (protocolo) produzida pelo NAEES para o PRODEPD está representada na seguinte 

figura (1): 
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Figura 1 – Protocolo de trabalho do PRODEPD/NAEES 

Fonte: UFSM/CE/NAEES/PRODEPD, 2003. 
 

O PRODEPD se organiza, ainda, por meio de módulos formativos globalizantes que 

são temáticas pré-dispostas de forma aberta e flexível para a incorporação ou não nos cursos 

de educação continuada de professores elaborados pelo NAEES/PRODEPD juntamente com a 

instituição parceira. Como já salientamos, um dos princípios do PRODEPD é levar em 

consideração na proposta de ação as singularidades do contexto educativo no qual se irá 

trabalhar, portanto, as temáticas desenvolvidas no curso de educação continuada a ser 

proposto e executado, dizem respeito às necessidades e interesses daquela realidade. Apesar 

disso, a maioria das demandas solicitam educação continuada referente a temáticas como: 

novos espaços e tempos organizativos, inclusão, educação especial, avaliação, dinâmicas e 

metodologias de sala de aula, educação e arte, organizações curriculares, projeto pedagógico 

e, relações humanas. 
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2.4 Os diferentes desenhos das ações do PRODEPD/NAEES 

Desde 2003 o Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, através do Núcleo 

de Atividades Especiais de Extensão e Serviços, vem realizando cursos de educação 

continuada para professores em serviço, sobremaneira aqueles que atuam na escola básica. 

Cada novo curso corresponde as necessidades e demandas da instituição parceira, portanto, 

são ações especiais visto que levam em consideração as singularidades de cada contexto 

educativo. Visto isso, o PRODEPD, através de suas ações, traça diferentes desenhos para as 

iniciativas de educação continuada de professores considerando seus princípios norteadores: 

co-participação, inter-conectividade e dialogicidade. 

No ano de 2006 este Programa desenvolveu nove (9) ações, sendo que desses, oito (8) 

foram desenvolvidas dentro do espaço escolar e/ou junto a secretaria/coordenadoria de 

educação requerente e o outro foi desenvolvido nas dependências do Centro de Educação, ou 

seja, algumas iniciativas foram executadas no ambiente de trabalho do professor e outras não. 

Os cursos desenvolvidos na própria escola foram o “Curso de Formação Continuada no 

Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac”, o “Curso de Formação Continuada na Escola 

Básica Estadual Érico Veríssimo”; o “Curso de Formação Continuada na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental junto ao CAIC ‘Luizinho de Grandi’” ; o “Curso de Formação 

Continuada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Altina Teixeira” e; o 

“Curso de Formação Continuada na Escola Estadual de Educação Básica Professor Willy 

Roos - Agudo”2. Assim sendo, os professores formadores tiveram que direcionar seus 

trabalhos para aquelas realidades específicas ou seja, proporcionar reflexões aos professores 

em educação referentes as suas práticas educativas desenvolvidas naquele contexto educativo. 

O “Curso de Formação Continuada dos Membros do Magistério Público Municipal de Salto 

do Jacuí”; o “Curso de Formação dos Membros do Magistério Público Estadual da 32ª CRE 

- São Luiz Gonzaga” e o “Curso de Formação Continuada para professores em parceria com 

o Programa A União Faz a Vida do SICREDI” foram desenhados pelo PRODEPD/NAEES e 

pelos requerentes para serem desenvolvidos junto a um grupo de professores que atuam em 

diferentes escolas porém pertencentes a uma mesma secretaria/coordenadoria de educação. 

                                                 
2 Quando nos referimos aos cursos desenvolvidos pelo PRODEPD, usamos os nomes que estes receberam nos 
projetos de trabalho elaborados em conjunto pelo Núcleo e pela Instituição parceira. Portanto, em muitos casos 
encontramos as expressões “formação” e “profissionalização” não por acreditarmos que isso seja o mesmo que 
Educação Continuada mas porque esses nomes responderam a editais/demandas públicas que requeriam o uso 
dessas terminologias. 
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Portanto esses cursos não foram desenvolvidos dentro de espaço de trabalho dos professores 

mas levaram em consideração as necessidades apontadas pelos parceiros na reunião 

precursora a ação. Ainda no ano de 2006 foi desenvolvido pelo PRODEPD/NAEES o “Curso 

de Capacitação em Serviço para Profissionais Atuantes no Programa Primeira Infância 

Melhor” . Neste curso foram atendidos em torno de quarenta (40) profissionais entre 

monitoras, visitadoras e integrantes do grupo técnico dos municípios de Dona Francisca, São 

João do Polêsine e Faxinal do Soturno (cidades estas integrantes da 4ª Colônia de imigração 

alemã do Rio Grande do Sul). As ações deste curso foram realizadas nas dependências do 

Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria portanto, esses profissionais 

deslocavam-se de seus locais de trabalho, de suas cidades para poderem participar de tal 

educação3. 

 O PRODEPD calcula ter realizado ações de educação continuada com 587 

profissionais da educação no ano de 2006 sendo que para isso envolveu 69 professores 

formadores vinculados ao Centro de Educação e 12 acadêmicos bolsistas ou voluntários. Com 

as nove (9) ações desenvolvidas neste ano, supõe-se ter envolvido mais de 20 instituições de 

ensino municipal e/ou estadual e estima-se4 ter beneficiado em torno de 18000 pessoas 

envolvidas com tais espaços educativos. 

Já no ano de 2007 a principal atividade do PRODEPD/NAEES foi o “Curso 

Diversidade Sexual e Igualdade de Gênero”, realizado de março a agosto5. Este curso atendeu 

a um chamado da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) 

do Ministério da Educação (MEC) respondendo às políticas de Estado relacionadas ao Plano 

Nacional de Política para as Mulheres e ao Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual (Brasil Sem 

Homofobia). O curso, realizado nas dependências do Centro de Educação, voltou-se para a 

                                                 
3 Através do discurso das participantes desse curso percebemos que o trajeto 4ª Colônia-UFSM e UFSM-4ª 
Colônia proporcionou tantas análises e reflexões da prática pedagógica quanto os espaços criados 
especificamente para o desenvolvimento do curso de educação continuada, ou seja, através dos relatos de 
experiências, das trocas de conhecimentos e das discussões surgidas no ônibus, no trajeto entre as instituições, 
essas profissionais realizaram um movimento de auto-educação. 
4 Trata-se de uma estimativa porque não sabemos ao certo quantos alunos estudam em cada escola onde foi 
desenvolvida a atividade pelo PRODEPD/NAEES. Portanto, prevemos que cada professor trabalhe com 30 
alunos e em cima deste número projetamos a quantidade de pessoas beneficiado em cada iniciativa de educação 
continuada. 
5 O tempo dos cursos deverá ser analisado com maior detalhamento em artigos posteriores, visto que são 
significativos no que diz respeito a permanência dos professores no mesmo e ao nível de aprofundamento 
possível. 
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educação continuada de professores atuantes da educação básica pública de Santa Maria e 

região. As temáticas Diversidade Sexual e Igualdade de Gênero foram os eixos que 

organizaram todas as atividades desenvolvidas nesta iniciativa. Esta ação envolveu 74 

professores e, com isso, estima-se ter atingido mais de 38 escolas e beneficiado em torno de 

2.200 sujeitos que usufruem destas instituições. Esta iniciativa contou com o apoio de mais de 

25 professores-formadores e mais de 18 acadêmicos/voluntários/bolsistas. 

O “Curso de Formação Continuada na Escola Básica Estadual Érico Veríssimo” que 

iniciou em 2006 continuou no ano de 2007, ou seja, foi repetido o ciclo de trabalho do 

PRODEPD neste contexto educativo. Foram 21 professores que participaram deste curso e, 

portanto, estimamos que toda essa comunidade escolar foi beneficiada. As temáticas 

solicitadas pela escola e desenvolvidas pelo PRODEPD/NAEES foram inclusão; 

interdisciplinaridade; avaliação; altas habilidades; currículo, planejamento da aprendizagem e 

questões metodológicas; relações interpessoais e leitura de imagens. Este curso desenvolveu-

se parte na escola e parte nas dependências do Centro de Educação, ou seja, o desenho deste 

curso possibilitou aos professores refletirem sobre suas práticas a partir da escola como 

também em diálogo com outra realidade. Assim como o Curso da Escola Érico Veríssimo o 

Curso da Escola Altina Teixeira também adentrou o ano de 2007. Este curso atendeu a 35 

professores e desenvolveu as temáticas: novos tempos e espaços escolares; novos tipos de 

alunos; o papel da família e da escola na educação e; processos educativos interdisciplinares. 

Por ter sido desenvolvido na própria escola acredita-se que toda a comunidade escolar se 

beneficiou com tal iniciativa. 

No mesmo ano também foi desenvolvido o “Curso de Formação de professores da 

Secretaria Municipal de Educação de Vila Nova do Sul”  para 35 profissionais da educação de 

tal cidade. Nesta iniciativa, planejada de acordo com as necessidades expressas no contato 

inicial entre sistema de ensino e PRODEPD/NAEES, foram desenvolvidas as seguintes 

temáticas: inclusão; diversidade; currículo e planejamento escolar; interdisciplinariedade e 

leitura. Como se trata de um curso voltado ao sistema de ensino municipal estima-se que 

todos os sujeitos envolvidos nesse sistema beneficiaram-se com tal iniciativa. 

 Em 2007, ainda, na cidade de Jaguari, foi desenvolvido pelo PRODEPD/NAEES o 

“Curso de formação institucional: construindo alternativas de trabalho pedagógico com 

alunos da APAE” para 18 professores daquele município e, com isso, todos os alunos desta 

instituição foram beneficiados. Para atender as singularidades de tal contexto desenvolveram-
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se as seguintes temáticas no curso: musicoterapia; arte educação; educação através de jogos e; 

literatura infanto-juvenil. 

 Até a presente data, do ano de 2008, concluiu-se apenas um curso de educação 

continuada de professores, que foi o “Curso de profissionalização continuada dos 

profissionais da secretaria de educação de São Gabriel” . Para o desenvolvimento deste, os 

professores formadores ligados ao Centro de Educação da UFSM, deslocavam-se a São 

Gabriel para atender a demanda específica daquele município. Este curso, que se estendeu de 

dezembro de 2007 a março de 2008, discutiu, dentre outras temáticas desenvolvidas em 

oficinas, os seguintes temas: mudanças do papel do educador; processos de ensinar e aprender 

e; subjetividade nos processos de ensino. Ao todo foram 370 professores participantes do 

Curso e, com isso, acredita-se ter beneficiado em torno de 11.100 pessoas. 

 Para o corrente ano, o PRODEPD/NAEES já tem agendado mais cinco atividades de 

educação continuada para professores em serviço. Estas ações também pretendem trabalhar 

com temáticas relevantes ao contexto educativo no qual se age, ou seja, para cada uma destas 

ações agendadas será levado em consideração as particularidades da instituição parceira. 

 Como se pode ver, as ações promovidas pelo Programa de Desenvolvimento 

Profissional Docente são desenhadas de acordo com a demanda de cada instituição parceira. 

Cada ação considera os tempos, os espaços, os recursos disponíveis, as temáticas desejadas, o 

número de professores formadores envolvidos, bem como a necessidade de bolsistas para 

auxiliar o desenvolvimento das atividades elaboradas, o nível de aprofundamento possível em 

tais condições e o custo de tudo isso. Esse custo é pago com recursos dos municípios e da 

UFSM. 

3. Considerações Finais 

A formação do profissional professor, como já ressaltamos anteriormente, é composta 

tanto pela educação inicial quanto pela educação continuada. Essa última é tanto uma 

exigência da sociedade como também uma exigência legal por parte de várias políticas 

públicas educacionais, como abordamos anteriormente nesse artigo. Partindo dessas 

premissas compreende-se a demanda por cursos de educação continuada e, por isso, neste 

artigo, relatamos e problematizamos a experiência do PRODEPD/NAEES na elaboração, 

execução e avaliação de cursos de educação continuada de professores como também 

registramos os diferentes desenhos propostos em tais cursos entre os anos de 2006 a 2008. 
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As iniciativas de educação continuada desenvolvidas pelo PRODEPD/NAEES 

configuraram-se, nesse período, de acordo com as singularidades do contexto educativo no 

qual foi desenvolvida a ação. Acreditamos que cada contexto educativo, cada escola possui 

suas características e, portanto, “as particularidades e especificidades de tal contexto devem 

estar presentes na proposta efetivamente formulada” (WIELEWICKI; FREITAS, 2007, p. 1). 

Assim sendo, os cursos de educação continuada de professores desenvolvidos pelo NAEES 

através do PRODEPD, realizados no espaço físico da escola parceira ou em outro espaço 

físico disponibilizado6 para tal fim, demandam certas condições, pois as atividades em geral 

envolvem oficinas pedagógicas7 elaboradas para tal fim. Assim sendo, através da reflexão e 

análise da própria prática pedagógica, acreditamos estar instrumentalizando os professores 

participantes dos cursos para a reorganização de suas experiências docentes específicas, 

qualificando-os para uma atuação competente e fomentando produções teórico-práticas 

geradas para um contexto educativo específico. 

 Os princípios da co-participação, da inter-conectividade e da dialogicidade que 

norteiam e se fazem presentes nas ações do PRODEPD/NAEES implicam na co-

responsabilidade do curso, ou seja, o papel da universidade e o dos sujeitos em educação tem 

igual peso para o sucesso da proposta em execução. 

 Outra marca singular das ações do PRODEPD/NAEES está no fato de que este, em 

suas ações extensionistas, adota a interlocução com contextos educativos diversos e, assim 

sendo, tais ações configuram-se também em um espaço de diálogo entre Universidade e 

diferentes realidades educativas. 
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