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1) Resumo do projeto institucional  
 

A preocupação com a qualidade da formação docente tem sido tema de 
preocupações e debates constantes dos órgãos governamentais, das instituições 
formadoras e dos determinados setores da sociedade empenhados em promover 
uma melhoria nos índices de desenvolvimento educacional do país.  
Para Tardif (2011) portanto, a formação docente deve estar ancorada num repertório 
de conhecimentos relacionado às práticas profissionais. Da mesma forma, Keller-
Franco (2014) entende que “o campo onde é exercida a profissão deixa de ser visto 
como um espaço de aplicação das teorias produzidas fora dele para tornar-se um 
espaço privilegiado de aprendizagem e de formação, bem como um espaço de 
produção de saberes e de práticas inovadoras”.  

O Projeto Institucional do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP), articulado por meio dos seus subprojetos, orienta-se por uma concepção de 
formação que relaciona a perspectiva teórica a partir do cotidiano e da especificidade 
do curso de licenciatura envolvido, com a prática desenvolvida no contexto das 
experiências junto aos programas e projetos de formação e iniciação à docência, bem 
como dos estágios curriculares. 

A presente proposta de Residência Pedagógica estimula uma aprendizagem 
da docência mediada pelo desejo de aproximação do real, de aprender mais, de 
inovar e desenvolver o pensamento crítico-reflexivo nos licenciandos. Dessa forma, 
organiza-se a partir da observação e da vivência proporcionada pela imersão no 
cotidiano escolar, da reflexão e busca de soluções para situações desafiadoras 
identificadas na prática pedagógica e na realidade do contexto envolvido.  

O Unasp é uma instituição tri-campi, que atingiu a marca de 18 mil alunos, e 
abriga desde a Educação Infantil até o Ensino Superior e Pós-graduação. Atualmente 
oferece mais de 30 cursos de graduação, pós-graduação lato-sensu e strictu-sensu 
com a opção de moradia no campus.  

A sede do Unasp campus São Paulo (SP) está localizada na zona sul da cidade 
de São Paulo e foi fundada em 1915, em uma escola-fazenda, numa região distante 
do centro urbano à época, localizada no distrito de Santo Amaro, fazendo limites com 
o município de Itapecerica da Serra. Os primeiros cursos oficiais foram o Curso 
Teológico e o Curso Normal, em 1918, portanto, sua tradição na formação de 



 

professores remonta há mais de um século. A partir de 1969, o Unasp instituiu o seu 
primeiro curso de nível superior e em 1973 elegeu como prioridade a Educação, 
instituindo o curso de Pedagogia. Nas décadas seguintes vieram Letras, Música, 
Ciências Biológicas, Matemática, História e Educação Física. 

Em seus esforços por cumprir as exigências legais e oferecer ensino de 
qualidade, o “Unasp conseguiu nota máxima (5) no conceito institucional do MEC que 
avalia a infraestrutura, organização administrativa, processos e metodologias das 
instituições de ensino. Isso faz do Unasp um dos 10 melhores Centros Universitários 
de São Paulo”. (UNASP, 2019). 

O campus Hortolândia (HT) foi fundado a partir da necessidade de expansão 
da oferta de educação para a juventude ligada à instituição adventista, em 1949, 
numa área rural entre Sumaré e Hortolândia (na Região Metropolitana de Campinas)  
O campus Engenheiro Coelho (EC) foi fundado em 1983, diante da necessidade de 
transferência de alguns cursos do campus sede (São Paulo-Capital) para uma região 
campestre. Atualmente o Campus EC é o maior da instituição, com o oferecimento de 
diversos cursos desde a Educação infantil, Graduação e Pós-graduação atendendo 
mais de 6.000 alunos (SALES, 2019). 

A três regiões em que cada um dos campi está inserido, tanto no que se refere 
à zona sul da capital paulista, quanto as duas cidades do interior supracitadas, 
recebem influência e contribuição direta e indireta do Unasp na medida em que, 
apesar de suas diferenças, carecem de Instituições de Ensino Superior (IES).  O Unasp 
oferece cursos em várias áreas de conhecimento (exatas, humanas e biológicas), com 
vinculação aos diversos programas sociais de incentivo e acesso ao ensino superior 
como PROUNI, FIES, CAPES, CNPQ, FAPESP, PARFOR, PIBID, RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, 
entre outros, além dos programas de bolsas filantrópicas oferecidos pela instituição 
e por suas organizações parceiras. As regiões mencionadas, especialmente a região 
do entorno da sede (extremo sul da capital) e também os municípios de Hortolândia 
possuem índices sociais baixos e muita concentração populacional.  

A parceria do Unasp com as escolas-campo pode ser muito profícua e trazer 
grandes benefícios para ambas as partes, como já tem ocorrido em parcerias 
anteriores.  Este Projeto institucional alinha-se também às novas DCN’s para 
Formação Inicial de Professores, a BNC-Formação. Da mesma forma, os subprojetos 
vinculados buscam dialogar com as escolas-campo no sentido de atender aos 
interesses e necessidades locais, tendo como ponto de referência as dez 
competências gerais para a educação básica propostas pela BNCC (BRASIL, 2017). 

 
2. Objetivos gerais e específicos.  

Geral 
 Proporcionar a articulação entre teoria e prática no processo formativo dos 

licenciandos mediante imersão no cotidiano escolar e desenvolvimento de 
ações do fazer docente que serão orientadas a partir das diretrizes propostas 
no Programa Residência Pedagógica estabelecendo uma relação dinâmica de 
parceria entre a IES e Escola-campo. 
Específicos: 

 Oportunizar aos licenciandos situações reais de imersão e vivência no 
cotidiano da sala de aula da escola-campo, proporcionando a ampliação do 



 

conhecimento por meio da observação, experiências adquiridas com os 
professores preceptores e intervenções a partir das regências partilhadas; 

 Proporcionar o desenvolvimento do processo educativo numa perspectiva 
integral e totalizadora que contemple os diversos aspectos inerentes à função 
docente, sejam eles baseados na ação investigativa, diálogo, intervenção 
social, constituição da práxis formativa e compromisso com a aprendizagem 
e desenvolvimento dos alunos em fase desenvolvimento cognitivo e 
socioafetivo; 

 Promover a capacidade de elaborar, executar e avaliar projetos didático-
pedagógicos e também de gestão escolar, assim como atividades correlatas 
à área de conhecimento específica de cada licenciatura que venham a 
contribuir com o desenvolvimento pleno dos educandos e com a comunidade 
escolar envolvida;  

 Proporcionar mecanismos de reflexão e análise dos indicadores de atuação 
dos estágios e regências para estudos comparativos sobre currículos e 
formação de futuros professores a partir da experiência da Residência 
Pedagógica; 

 Contribuir para a análise reflexiva e crítica das condições observadas nos 
espaços profissionais, com base nos conhecimentos teóricos adquiridos e na 
sua articulação coma prática, desenvolvendo formas de conhecimento, 
compreensão e atuação dos problemas diagnosticados; 

 Formar acadêmicos que consigam fazer uso dos conhecimentos teóricos e 
práticos vivenciados ao longo da formação, capazes de conduzir o 
pensamento crítico e reflexivo para desenvolver processos de investigação 
decorrentes de situações desafiadoras e que tenham a compreensão do papel 
social e político de suas profissões. 

 Incentivar a participação dos residentes em eventos acadêmicos e científicos 
para a socialização dos resultados e práticas desenvolvidas na Residência 
pedagógica, tanto internos quanto externos ao Unasp, sejam eles Fóruns, 
Congressos, Simpósios relacionados à formação docente, iniciação à docência 
e Residência pedagógica no sentido de promover maior enriquecimento para 
sua formação.  
 

 
3. Descrição das ações para a institucionalização e valorização da formação de 
professores na IES.  

O Unasp tem presente em sua filosofia a premissa de respeito e valorização 
docente, a qual é manifesta por meio de seus documentos normativos, dentre eles 
o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Proposta Pedagógica de Curso (PPC), 
Intenções Práticas do Unasp, Regulamento das Atividades Teórico-práticas, Programa 
de Aperfeiçoamento Docente (PAD), Programa de auxílio a participações em reuniões 
científicas (PROAPARC), entre outros. 

Ao longo de sua trajetória o Unasp tem buscado implementar políticas 
institucionais de contribuição para a valorização das licenciaturas e valorização da 
profissão docente. Dentre elas destacam-se o incentivo e financiamento para 
titulação de seu corpo docente, tanto em instituições nacionais como internacionais, 



 

o qual ocorre por meio do PAD e PROAPARC.  Esses planos e programas visam prover 
meios que permitam ao professor-pesquisador aprimorar seus conhecimentos de 
forma efetiva de modos que esteja constantemente investindo ativamente em sua 
formação. Busca promover e incentivar além da formação contínua, a participação 
em eventos no intuito de, prioritariamente apresentar sua produção científica ou de 
seu grupo. Pretende estimular pesquisadores a buscar e divulgar conhecimento com 
qualidade e mérito científico permitindo à instituição projetar-se também na 
comunidade científica (UNASP, 2019). 

Vale ressaltar que o Unasp possui uma tradição de valorização da formação 
de professores que vem sendo delineada há mais de um século, conforme apontado 
por Sales (2019), Stencel (2006) e Hosokawa (2008), 

Por meio de sua trajetória, é possível considerar que o UNASP 
foi a primeira instituição ligada à Igreja Adventista do Sétimo 
Dia (IASD) a oferecer cursos de formação de professores no 
Brasil, o qual se iniciou ainda nos primeiros anos de sua 
fundação, com a Escola Normal Livre Adventista de São Paulo, 
por volta de 1918/1920 (STENCEL, 2006; HOSOKAWA, 2008; 
INOUE, 2015), além do curso de formação para 
ministros/pastores que sempre foi o seu foco principal. No 
mesmo ano criou-se também uma Escola Primária de 
Aplicação. “Com a elevação do número de mulheres, a escola 
passou a oferecer o curso de formação de professores 
paroquiais, criando uma escola modelar, em 1920, para que as 
normalistas pudessem aplicar a metodologia ensinada por 
professoras”. (HOSOKAWA, 2008, p. 112). Com base na sua 
trajetória histórica, pôde-se observar que o UNASP tem 
oferecido contribuição importante para compor a história da 
educação adventista no Brasil e, em certa medida, um pouco 
da história da formação de professores no Brasil, desde a 
década de 20. A primeira turma de formandos do CAB, no ano 
de 1922, tinha como lema “Rumo ao Mar” e era composta por 
nove estudantes, sendo que dentre eles havia quatro 
normalistas do sexo feminino (SALES, 2019, p. 30). 

 
Nesse sentido, o Programa da Residência Pedagógica propicia, ao aluno-

licenciando, oportunidades de vivenciar, ainda durante seu período de formação, 
experiências com a prática docente acompanhadas e orientadas por professores 
experientes que favorecem o enriquecimento dessa formação assim como a 
valorização da carreira na medida em que propicia um novo entendimento a respeito 
da formação e uma nova relação entre o conhecimento teórico e prático. O Programa 
aponta também para uma nova compreensão dos cursos de formação de 
professores uma vez que incentiva e promove o questionamento construtivo do 
significado e qualidade das práticas formativas no campo da docência e nos currículos 
em andamento na Instituição. 
 
4. Descrição da forma como o projeto institucional articulará teoria e prática.  



 

A formação docente deve estar ancorada num repertório de conhecimentos 
articulado com as práticas profissionais. Para tal, Tardif (2011) propõe que a 
aprendizagem da profissão seja redirecionada para a escola enquanto lugar de 
trabalho dos professores, numa perspectiva de articulação dos saberes e das práticas. 
Segundo Keller-Franco (2014), “o campo onde é exercida a profissão deixa de ser 
visto como um espaço de aplicação das teorias produzidas fora dele para tornar-se 
um espaço privilegiado de aprendizagem e de formação, bem como um espaço de 
produção de saberes e de práticas inovadoras. Tanto Tardif (2011), quanto Keller-
Franco (2014), destacam a importância da estreita relação que deve existir na 
concepção e aquisição entre os saberes (conhecimentos, competências, habilidades 
e etc.) com a prática dos profissionais da escola.  

As ações incentivadas e praticadas no âmbito do Projeto Institucional do 
Unasp estabelecem uma relação de maior proximidade com as escolas de educação 
básica, tanto públicas quanto privadas, no sentido de estabelecer parcerias que 
favoreçam efetivamente a formação do futuro professor assim como do professor 
em exercício. Essas ações acontecem por meio dos diversos projetos pedagógicos, 
literários e científicos desenvolvidos entre os Cursos de Licenciatura e as Escolas de 
Educação Básica da região. Como componente curricular comum aos cursos de 
licenciatura temos o Projeto Integrador, os projetos são desenvolvidos a partir da 
Metodologia da Problematização (Arco de Maguerez) que consiste em observar uma 
determinada realidade e seu contexto geral, identificar as problemáticas, levantar os 
pontos-chave, buscar fundamentação teórica, levantar hipóteses de solução e partir 
para o desenvolvimento de um projeto de intervenção que vise solucionar ou 
minimizar tal problemática. O Projeto Integrador faz parte da grade curricular nos 
quatro primeiros semestres do curso e tem dialogado com os demais componentes 
curriculares de cada curso, além dos diversos programas de formação com os quais 
o Unasp tem firmado parceria, como PARFOR, PIBID e, desde 2018, com a RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA, entre outras experiências desenvolvidas ao longo dos anos. 

Além das atividades pontuais já registradas, outras experiências foram 
desenvolvidas no âmbito dos cursos de licenciatura que buscam promover a 
articulação da relação teoria e prática no sentido de promover no aluno uma 
mudança paradigmática em relação à concepção de docência. Compreender que ser 
professor não se resume a transmitir conhecimentos, mas que consiste numa ação 
contínua de ensinar e aprender, de descobertas, aprendizagens, trocas de 
experiências e enriquecimento mútuo que refletem o valor das experiências 
vivenciadas no dia a dia da escola. Sobre tais vivências os licenciandos podem, desde 
já, ir descobrindo, se envolvendo e aprendendo, junto às escolas parceiras, em 
paralelo à formação teórico-prática que tem proporcionado essas experiências. 

 
5. Contribuições do projeto para o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos 
de licenciatura.  

O projeto institucional do Unasp busca alinhar-se para uma formação 
fundamentada na articulação teórico-prática dos seus licenciandos. Segundo consta 
na RESOLUÇÃO 2/2015 do CNE/CP/MEC, a formação dos profissionais do magistério 
“Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante relação entre 
teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos 
conhecimentos e habilidades necessários à docência” (BRASIL, 2015). Para tanto, no 



 

projeto institucional desenvolvido pelo Unasp dá-se ênfase aos pressupostos 
teórico-metodológicos desenvolvidos durante o curso, por meio das aulas e atividade 
de formação na IES, assim como privilegia e valoriza as atividades desenvolvidas no 
âmbito da Residência pedagógica (estágios de observação, práticas de regências ou 
projetos de intervenção que sejam orientados e acompanhamento por preceptores 
e docentes orientadores vinculados ao programa), todas as atividades vinculadas ao 
programas podem ser validadas pelos docente responsável pela disciplina de Estágio 
Supervisionado do respectivo curso, em mútuo acordo com o docente orientador, 
que acompanha e avalia tais atividades realizadas pelos residentes de maneira 
criteriosa para garantir seu melhor aproveitamento e melhor atendimento às escolas 
vinculadas.  

Este Projeto alinha-se também às novas Diretrizes Curriculares para Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica e a Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2019), segundo seu Art. 2º  prevê:  

A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo 
licenciando, das competências gerais previstas na BNCC-
Educação Básica, bem como das aprendizagens essenciais a 
serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos 
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, 
tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das 
pessoas, visando à Educação Integral.  
 

Tais atividades teórico-práticas são fundamentais para o desenvolvimento e 
do futuro docente, os quais uma vez em contato com situações didáticas cotidianas, 
vivências em ambientes colaborativos desafiadores, acabam por desenvolverem 
habilidades e competências necessárias ao desempenho da função para a qual estão 
se preparando. 

Partindo desse pressuposto, o Projeto Institucional de Residência Pedagógica 
Unasp - 2020-21, busca dialogar com os objetivos propostos pela BNC-Formação no 
sentido de atender aos interesses e necessidades locais de cada escola-campo, 
tendo como ponto de referência contemplar as dez competências gerais para a 
educação básica propostas pela BNCC. E, nesse sentido, competência se define como 
a “mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho” 
(BRASIL, 2017, p. 9), e são representadas por: Conhecimento; Pensamento científico, 
crítico e criativo; Repertório cultural; Comunicação; Cultura digital; Trabalho e projeto 
de vida; Argumentação; Autoconhecimento e autocuidado; Empatia e cooperação; 
Responsabilidade e cidadania.  

O programa de Residência Pedagógica, em sua essência, oferece 
oportunidade única aos licenciandos, que é estarem imersos no cotidiano da sala de 
aula da escola pública, tendo-a como seu laboratório efetivo de observação, 
aprendizagem e aplicação das técnicas, metodologias, teorias e conceitos sobre os 
quais vêm aprendendo ao longo do curso de graduação, podendo ainda contar com 
a mediação constante do professor preceptor e do docente orientador. A contribuição 
do Projeto institucional e dos subprojetos também se concretiza na medida em que 
oportuniza aos residentes a participação efetiva em todas as atividades docentes 
desempenhadas no decorrer do ano letivo, desde a preparação de aula (regências), 



 

observação quanto ao preenchimento de diários de classe, condução de reuniões de 
pais e mestres, reuniões de HTPC ou HEC, elaboração e participação em festividades 
escolares que ocorrem durante o ano letivo, condução para a resolução de conflitos, 
enfim, todas as atividades que fazem parte do contexto e das dinâmica da carreira 
docente e que exigem mais do que conhecimento teórico, mas exigem experiência 
de uma realidade prática que se converta em uma articulação do conhecimento 
teórico-prático. 

Portanto, a formação dos licenciando do Unasp, tem sido trabalhada na 
perspectiva de manter a indissociabilidade entre teoria e a prática na medida em que 
busca oportunizar situações diversas de entrosamento teórico-prático por maio das 
mais variadas formas de trabalho coletivo que se organizam tanto dentro da 
instituição, que também abriga segmentos desde a Educação Infantil e Ensino Médio, 
nos quais os alunos têm a oportunidade de desenvolver projetos e ações 
colaborativas, sejam elas curriculares ou não, assim como as ações oficiais como 
estas que vêm sendo desenvolvidas (PIBID, PARFOR, Residência Pedagógica) e que 
têm tido a participação do Unasp. 

 
6. Relevância do projeto para a formação inicial de professores na IES.  

O Projeto Institucional do Unasp, bem como seus subprojetos, orienta-se por 
uma concepção de formação numa perspectiva de que teórico-prática desde os 
primeiros anos dos cursos de licenciatura. Por meio da formação teórica específica 
adquirida no cotidiano de cada curso de (por meio das aulas, leituras, estudos 
adicionais, participação nos grupos de pesquisas e atividades diversas 
proporcionadas no interior  da instituição) em articulação com as atividades práticas 
ou teórico-práticas desenvolvidas por meios dos Projetos Integradores, Projetos de 
atuação externa e ações diversas que conduzem os licenciandos a uma vivência mais 
dinâmica, como programas de formação complementar ou programa de imersão, 
iniciação à docência, como PIBID,  PARFOR, RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, ou Estágios 
Supervisionados obrigatórios ou não, são ações comumente desenvolvidas no 
âmbito dos cursos de licenciatura do Unasp.  

As ações desenvolvidas no âmbito da Residência Pedagógica consistem 
inicialmente num programa de imersão mais efetiva, cujo licenciando ao ser 
acompanhado por um docente passará pelas experiências de observação, 
intervenção pedagógica com regências, participação do cotidiano escolar, como 
reuniões, eventos, conselhos de escolas, assembleias e demais atividades que fazem 
parte do contexto escolar. Todo esse contexto de experimentação da realidade 
escolar faz parte da sua formação como vivência da atuação docente que terá que 
enfrentar ao longo da sua carreira.  Tais atividades permitem que os licenciandos 
compreendam o mundo do trabalho docente, suas dinâmicas, bem como as 
possibilidades de intervenção.  

Nesse sentido, torna-se essencial realizar um trabalho conjunto entre as 
instituições envolvidas permitindo ao licenciando aperfeiçoamento da sua formação. 
A partir do desenvolvimento do projeto institucional, o residente terá a oportunidade 
de envolver-se de forma efetiva no cotidiano escolar, por meio da imersão, 
aperfeiçoando suas experiências, pondo em prática projetos de intervenção e 
regências que articulem seus saberes teóricos e práticos, ao mesmo tempo em que 
será acompanhado pelo professor preceptor e pelo docente orientador 



 

Diante disso, percebe-se que a Residência pedagógica consiste numa 
oportunidade singular para o licenciando que pretende compreender a realidade 
plena da sala de aula, da escola pública, conhecer os processos educacionais, receber 
orientação e suporte enquanto aluno, consolidar seus conhecimentos, dominar os 
conteúdos, métodos e técnicas para depois poder agir de forma autônoma e segura, 
por ocasião da conclusão de seu curso e efetivo ingresso na carreira docente. 

A imersão na escola pública, realizando-se por meio dos projetos de estágio 
e Residência pedagógica conforme proposto por este projeto institucional, possibilita 
aos bolsistas contribuírem para a mediação didática dos conteúdos em sala de aula, 
ao mesmo tempo em que tomam ciência da realidade educacional e da 
complexidade do trabalho docente. Nessa perspectiva, enfoca-se também a 
necessidade de uma maior inter-relação entre os referenciais teóricos e os aspectos 
metodológicos e práticos, todos essencialmente necessários à formação docente.  

A partir dessa concepção, toda formação docente, seja inicial ou continuada, 
requer uma condução pautada na compreensão de referenciais teóricos, filosóficos, 
epistemológicos e práticos de maneira sólida que orientem sua ação e justifiquem 
sua razão de ser. O profissional ao ser formado dentro do contexto teórico-prático 
torna-se capaz de desenvolver criticamente sua concepção teórico-epistemológica e 
conduzir seu trabalho docente de forma a promover o desenvolvimento pleno de 
seus alunos levando-os não somente a aprenderem a conhecer, mas a exercerem 
suas capacidades de aprender a fazer, de aprender a conviver, e aprender a ser, na 
perspectiva apontada por Delors (UNESCO, 2012), as quais são essenciais à vivência 
educacional no século XXI. 

Para que o futuro docente possa alcançar uma formação que atenda, além 
das necessidades do mercado de trabalho, que são legítimas e necessárias, mas 
também que promova a transformação social, humana, consciente e crítica, 
condizente com os objetivos e necessidades da sociedade atual, são 
fundamentalmente necessários os conhecimentos teóricos e os práticos. É nesse 
momento que se percebe o lugar dos estágios e dos programas de imersão como a 
Residência Pedagógica no espaço escolar para cumprirem sua parcela de contribuição 
para uma formação articulada entre teoria e prática.  

Com isso, o licenciando, futuro profissional, deve ser capaz de reconhecer o 
referencial político, filosófico e epistemológico, ou seja, teórico-prático que orienta a 
sua ação e justificar as razões que o levam a optar por determinada concepção, 
conquistando sua autonomia profissional ao imputar o sentido que deseja para a sua 
prática docente. 
 
7. Expectativas de como o projeto contribuirá com as escolas-campo.  

Considerando que a formação de professores é um dos grandes fatores que 
pode alavancar os índices de desenvolvimento da educação, entendemos ser esse 
um imenso desafio tanto para as escolas de educação básica do país, para os órgãos 
governamentais, quanto para as IES. Nesse aspecto o projeto de Residência 
pedagógica proposto pelo Unasp vem justamente dialogar com a necessidade das 
escolas-campo de promoverem um espaço amplo e aberto de debate em que se 
possa dialogar sobre a articulação entre o conhecimento teórico e prático. Com o 
interesse em promover a articulação entre o conhecimento desenvolvido no âmbito 
da instituição formadora e o conhecimento desenvolvido no âmbito da escola-



 

campo, percebe-se que todos os envolvidos no processo podem ganhar a partir da 
troca de saberes e das experiências compartilhadas. Alunos residentes em formação, 
professores preceptores em exercício, docentes orientadores e a escola com sua 
equipe favorecendo e mediando as relações de experiências entre o aprender e o 
saber fazer, entre a teoria e a prática, entre o mundo ideal e o mundo real. 

Compreendendo a necessidade de articulação entre os aspectos teórico-
práticos tão essenciais ao desenvolvimento da formação docente, o Projeto 
institucional do Unasp visa promover uma oportunidade de atuação prática para 
contribuir com as escolas-campo envolvidas na medida em que a troca de saberes e 
experiências entre a IES e a escola pode ser de fundamental importância para o 
desenvolvimento de projetos de formação docente inicial e continuada, uma vez que 
a IES está munida de um corpo docente sólido e qualificado que pode contribuir na 
medida em que as parcerias sejam firmadas. Podendo estabelecer diversos projetos 
e ações objetivando alcançar uma forte atuação nas escolas-campo localizadas em 
seu entorno. 

Para tanto, vê-se com esse Projeto institucional a oportunidade de oferecer 
melhores condições de formação e desenvolvimento dos licenciandos, os quais 
deverão ser acompanhados, assistidos e orientados pelo professor preceptor, 
atuante na escola-campo, assim como pelo docente-orientador, sendo este um 
professor experiente do Unasp que muito tem a contribuir com a realidade da escola-
campo, assim como vislumbra-se a oportunidade de firmar parcerias e transformar a 
realidade nas escolas-campo envolvidas. 
 
8. Estratégias de articulação com as Secretarias de Educação do Estado ou 
Município.  

O Projeto Institucional ora aqui representado, inicialmente se propõe a partir 
da investigação prévia do interesse em firmar parceria com as Secretarias Municipais 
de Educação dos municípios envolvidos (São Paulo, Hortolândia e Engenheiro Coelho) 
com as quais firmamos interesse em concorrer ao processo avaliativo previsto na 
Portaria GAB nº 259/2019 e no Edital Capes n 1/2020, para, na vigência que se inicia 
a partir de abril de 2020 até seu encerramento em 2021. A partir do resultado obtido 
pretende-se realizar um trabalho conjunto entre as instituições envolvidas, Unasp, 
Secretaria de Educação, Escolas-campo e Município que venha beneficiar os alunos 
das escolas públicas, os licenciandos, as escolas públicas e sua comunidade, 
permitindo-lhes vivenciar situações desafiadoras e enriquecedoras no cotidiano 
escolar.  

Nesse sentido, o Projeto institucional do Unasp busca promover um 
envolvimento tal de seus residentes que lhes permitam observar questões de 
relevância social ou comunitária ou da realidade do município em que estarão 
inseridos, para que, a partir das demandas necessárias possam traçar propostas de 
intervenções que venham a contribuir e mudar a realidade. Da mesma forma, espera-
se que este Projeto esteja aberto a dialogar com a Secretaria de educação para 
acolher sua carta de intenções, promover o diálogo entre a escola e a comunidade 
no seu entorno, uma vez que a comunidade escolar não está isolada em si mesma, 
mas faz parte de um todo social, cujas necessidades são comuns refletem em ambos 
os espaços, daí a necessidade de uma maior interação entre escola e comunidade.    



 

A sociedade atual tem buscado estar em conformidade com as necessidades 
e interesses da educação do século XXI. Dentre outros objetivos, a educação está 
voltada ao desenvolvimento de competências e habilidades para uma vivência e 
atuação cada vez mais dinâmica, participativa, crítica e reflexiva na sociedade atual. 
Considerar a realidade histórica e social tem sido necessária. Portanto, o Projeto 
institucional do Unasp se propõe a estabelecer uma relação dialógica entre os 
membros envolvidos na busca de oportunidades e soluções para o desenvolvimento 
e o crescimento da comunidade como um todo. Portanto, a parceria com as 
secretarias de Educação para alinhar o projeto institucional à Proposta Pedagógica 
de cada município, bem como de cada escola campo envolvida, torna-se essencial. 

A coordenação do Projeto institucional do Unasp se propõe a promover um 
canal aberto entre a Secretaria de educação, a IES e a Escola-campo para que sejam 
traçados os planos para início e execução do projeto em cada escola designada, 
buscando atender a necessidade específica de cada uma quanto à logística, 
prioridades pedagógicas, recursos metodológicos, entre outros. 

O Unasp enquanto IES participante do Programa se compromete a oferecer 
contrapartida para o funcionamento do Projeto e subprojetos, enquanto às escolas-
campo, cabe receber os licenciandos, designá-los um preceptor e uma sala de aula 
para o desenvolvimento do projeto. Ao longo do Programa o Unasp realizará 
encontros de formação como Fóruns, Simpósios, Congressos com o foco na formação 
docente e socialização das práticas, no qual os professores e gestores das escolas-
campo serão convidados e os bolsistas, participantes do programa, serão 
convocados.  

 
9. Descrição de como as ações do projeto podem ser ampliadas para as demais 
licenciaturas.  

O Unasp tem como tradição o investimento na formação de professores de 
nível superior numa perspectiva integral, reflexiva e crítica, buscando atender aos 
padrões de qualidade e excelência estabelecidos pela LDB, nº 9394/96, estando 
sempre em consonância com os requisitos exigidos pelo Ministério da Educação e 
Conselho Nacional de Educação. Na última avaliação realizada pelo MEC a instituição 
recebeu nota máxima (5) no conceito institucional que avalia a infraestrutura, 
organização administrativa, processos e metodologias das instituições de ensino. 
Todos os cursos de licenciatura do Unasp foram avaliados com conceitos superiores 
a 3, 4 e 5 no último CPC e IGC (MEC, 2017).  Essas avaliações têm colocado a Instituição 
entre os 10 melhores Centros Universitários de São Paulo (UNASP, 2019). Esses 
resultados apenas demonstram uma parcela do que já vem sendo realizado 
efetivamente no cotidiano dos cursos do Unasp. Especialmente quanto aos cursos 
de licenciatura do Unasp estão envolvidos em projetos de formação docente, dentre 
eles PIBID, PARFOR, RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA.  Para tanto, vê-se com esse projeto 
institucional tri-campi, a oportunidade de oferecer melhores condições de formação 
e desenvolvimento dos licenciandos formados pelo Unasp, uma vez que a instituição 
adota todos os padrões acessíveis de política e incentivo à formação docente inicial 
e continuada para uma melhor qualificação dos seus licenciandos.   

O Projeto Institucional do Unasp bem como seus subprojetos orientam-se por 
uma concepção de formação que articula uma base formativa teórica a partir do 
cotidiano e da especificidade do curso de licenciatura envolvido (Pedagogia, 



 

Matemática, Ciências biológicas, Educação física e Música) com a prática desenvolvida 
no contexto das experiências junto aos programas e projetos de formação e iniciação 
à docência, bem como dos estágios curriculares. 

Nesse sentido, todos os envolvidos no processo educacional precisam ser 
sujeitos aprendentes. Para tanto, necessita-se que o aluno do curso de licenciatura 
se coloque no lugar do futuro profissional da educação básica e esteja preparado 
para lidar com os novos desafios que tal realidade lhe impõe. Esse crescente 
movimento de renovação da formação docente vigente nesse momento histórico 
perpassa por uma ressignificação dos fundamentos epistemológicos necessários à 
profissão. Para tanto, Projetos de imersão e desenvolvimento da prática docente 
como a Residência pedagógica são fundamentais para que a articulação teórico-
prática efetivamente aconteça. 

Portanto, a presente proposta de Residência pedagógica estimula uma 
aprendizagem da docência mediada pelo desejo de aprender mais, de inovar, de 
desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, pautado na realidade do seu contexto, 
na busca de soluções para situações da realidade presente. Segundo Roldão (2007, 
p. 102), tais atividades de prática permitem ao futuro docente “um sólido saber 
científico, um domínio técnico didático (pedagógico consistente) rigoroso e uma 
postura meta-analítica constante”. 

 
10. Estratégias de acompanhamento e avaliação dos subprojetos.  

O Projeto institucional do Unasp será desenvolvido em três etapas semestrais, 
conforme o cronograma estabelecido pelo Edital/Capes. Ao final de cada etapa a 
coordenação institucional e os docentes orientadores se reunirão para acompanhar 
o desempenho dos residentes e preceptores e avaliação dos subprojetos. Nesse 
momento serão observados juntamente com os coordenadores e/ou diretores das 
escolas-campo as possíveis necessidade de ajustes dos subprojetos quanto à 
realidade de cada escola.  

Após o início do Projeto os docentes orientadores marcarão reuniões 
quinzenais com os residentes e preceptores para discussão, alinhamento e 
acompanhamento dos subprojetos, acompanhar o preenchimento dos relatórios de 
atividades dos residentes, frequência, além das orientações necessárias para o início 
das atividades no interior da escola.  Cada docente orientador deverá criar um canal 
de comunicação direto com o seu núcleo facilitando assim a intercomunicação entre 
todos, podendo ser email, grupos no Whats app, Facebook ou Instagram de modos 
que todos tenham acesso e a comunicação seja viável e eficiente.  

A coordenação institucional manterá contato constante com os docentes 
orientadores para acompanhar o desenvolvimento dos relatórios de atividades dos 
residentes, frequência e eficiência na execução dos subprojetos.  

Para que o projeto institucional seja efetivamente contemplado, os 
subprojetos de cada área deverão corresponder aos objetivos para os quais se 
propôs de maneira eficiente e satisfatória, a partir dos quais se espera obter os 
seguintes resultados: Participação efetiva do residente nas atividades propostas para 
cada subprojeto ao qual está vinculado; articulação dos saberes teóricos e práticos 
com os quais estabelece relação ao longo da sua formação como licenciando; 
participação ativa, criativa e criativa nas atividades escolares sejam elas regências, 
festividades escolares, reuniões ou quaisquer outras atividades para as quais sejam 



 

solicitadas sua participação dentro do plano de ação do programa da Residência 
pedagógica; participação no acompanhamento, orientação, ensino, reforço escolar, 
ou qualquer atividade pedagógica inerente à função docente que lhe seja requerida 
pelo preceptor e que faça parte do seu plano de ação; elaboração e utilização de 
metodologias diversas que viabilizem a aprendizagem dos alunos; confecção e 
elaboração de materiais didáticos que possam servir de recurso facilitador para que 
a relação ensino e aprendizagem se efetivem de maneira eficiente; socialização dos 
resultados e práticas desenvolvidas na Residência pedagógica em eventos internos 
e externos como Fóruns, Congressos, Simpósios sobre formação docente, iniciação à 
docência e Residência pedagógica. 

Haverá um documento, considerado instrumento de frequência e avaliação 
que servirá de padrão para o acompanhamento das atividades de cada residente. 
Este documento servirá para definição dos critérios de permanência e continuidade 
do residente no programa, levando-se em consideração seu desenvolvimento 
durante o projeto, assiduidade e responsabilidade. 
 
 


