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Este estudo investigou o curso de Pedagogia da FAC-FEA ao longo de
2012 a 2014 e teve como foco a prática de formação vivenciada na
dinâmica social dos sujeitos, em diálogo com a cultura e a missão de
formação da instituição, reiterando a necessidade e a importância de se
pensar continuadamente o projeto de formação e, com ele, as práticas
formativas que constituem a identidade do curso. Os dados apresentados
foram coletados por meio de questionários estruturados com questões
abertas e fechadas destinadas a alunos do segundo semestre do curso, na
disciplina Didática I. A decisão pelo semestre do curso se deu em função
dos mesmos já terem passado pelo período de adaptação e conhecimento do
projeto pedagógico. Os dados evidenciam a importância da rotina exigente
de estudos no cotidiano acadêmico que, apesar de exaustiva para alunos
trabalhadores é compensadora quando pensada nas grandes contribuições
quando percebem as conquistas à sua formação e valorização pessoal /
profissional; a importância das atividades como os Estágios
Supervisionados, FEA Fórum, FEA Livre e Projetos científicos são como
espaços de construção sistematizada e de divulgação do conhecimento,
valorizando o sujeito enquanto pessoa e profissional e possibilitando a
superação das próprias dificuldades decorrentes da formação acadêmica na
rotina exaustiva de estudos no curso. Com isso, entende-se que o curso de
Pedagogia da FAC-FEA, ao preservar o ensino sistematizado de
conhecimentos capazes de favorecer o diálogo e a compreensão crítica
sobre o real e o global, ao pensar a prática de formação vivenciada na
dinâmica social dos sujeitos em diálogo com a cultura e a missão de
formação da instituição, consolida cada vez mais uma formação docente de
qualidade a partir de um projeto próprio, consistente e real.
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Linha de Pesquisa: Saberes e procederes no cotidiano da educação escolar.
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