
Objetivos e Motivação

O GAP-FZEA, criado a partir da Portaria Interna da Pró-Reitoria de
Graduação nº 04/2004, tem a finalidade de dar subsídios à Comissão de
Graduação, as Comissões Coordenadoras de Cursos e aos docentes da
FZEA para que renovem e aprofundem conhecimentos no intuito de
promover mudanças necessárias à prática e à organização pedagógica, com
vistas à valorização do ensino de graduação.
A partir da criação das Comissões Coordenadoras de Cursos (CoCs)
mediante a resolução CoG nº 5500, de 13/01/2009 e da resolução CoG , nº
5100, de 11/02/2009, que baixou o regimento da Comissão de Apoio
Pedagógico (CAP), foi possível a institucionalização de espaços específicos
de aperfeiçoamento docente considerando a organização e a prática
pedagógica (01). Esse trabalho tem como objetivo avaliar o impacto das
ações promovidas pelo GAP-FZEA no ensino de graduação na FZEA.

Metodologia e Desenvolvimento

Antes da criação das CoCs: as ações se concentraram na promoção de
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Participação dos Docentes/Evento Participantes do ZEA nos Eventos do GAP-FZEA

Resultados e Discussões

Antes da criação da CoCs: Para o curso EA, a formação dos subgrupos
possibilitou o conhecimento da Estrutura Curricular do Curso pelos os
docentes recém-contratados; foram detectados alguns pontos que envolvem
os pré-requisitos de disciplinas e repetição de conteúdos programáticos;
Para o curso ZOO, o grupo considerou que embora o curso estivesse
consolidado e a repetição de conteúdos programáticos já tinha sido discutida
anteriormente, ainda requeria reajustes. Em ambos os cursos, o apoio
institucional parece ser importante. No ZEA, a participação docente foi
maciça no 1º evento e menor no 2º (Figura 1). Isso provavelmente deve ao
reduzido envolvimento de docentes representantes dos Órgãos
Institucionais (Figura 2) no segundo evento.
Após a criação das CoCS: o GAP-FZEA concentrou as suas ações em
promover eventos que propiciem a capacitação das CoCs dos Cursos EA,
ZOO, Medicina Veterinária (MV) e Engenharia de Biossistemas (EB)
reestruturarem os respectivos currículos baseado no PPP (02).

Antes da criação das CoCs: as ações se concentraram na promoção de
eventos que propiciassem aos docentes a renovação e aprofundamento dos
conhecimentos necessários à prática e, principalmente, à organização
pedagógica. Com relação à prática pedagógica, o GAP-FZEA promoveu
quatro eventos envolvendo Metodologias de Ensino (MEs) e um evento
abrangendo as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Com
relação à organização pedagógica, o GAP-FZEA desenvolveu uma
programação articulada de três encontros (Workshops) sequenciados com a
finalidade de incitar os docentes dos Cursos de Zootecnia (ZOO) e
Engenharia de Alimentos (EA) a refletirem sobre o ensino de graduação. Os
docentes se reuniram em subgrupos, conforme as áreas do conhecimento
dentro de cada curso, com as seguintes finalidades: a) reflexão sobre a
grade curricular; b) integração entre docentes responsáveis por disciplinas
inseridas dentro de uma mesma área de conhecimento; c) contribuição no
desenvolvimento do perfil profissional desejado. Posteriormente, houve a
conclusão da discussão setorial com a apresentação da síntese da reunião
de cada subgrupo por um de seus membros (Relator) e Mesa Redonda
constituída com a Diretoria, Coordenadores de Curso e Membros do GAP-
FZEA.

Após a criação das CoCs e dos cursos de Medicina Veterinária (MV) e
Engenharia de Biossistemas (EB), as ações do GAP-FZEA se
concentraram na promoção de eventos principalmente ligados à
prática pedagógica e, aqueles que tratavam da organização pedagógica
foram destinados às CoCs, para que as mesmas pudessem renovar e
aprofundar os conhecimentos necessários à organização pedagógica de
seus respectivos cursos. Durante esse período, o GAP-FZEA ficou
responsável pela condução do processo de avaliação semestral de docentes
por solicitação da Comissão de Graduação. Também participou da
Comissão Julgadora ad hoc para o Prêmio de Excelência em Docência de
Graduação. O GAP-FZEA promoveu a Primeira Oficina sobre Projeto
Político Pedagógico ministrado por docentes do Campus de Ribeirão Preto
tendo como público alvo os membro das CoCs dos quatro cursos da FZEA.
Com relação à pratica pedagógica, além da promoção de vários eventos
envolvendo as MEs e TICs, o GAP-FZEA foi responsável pela preparação e
envio de proposta para obtenção de Teaching/Resaerch Award da Fullbright
Brazil para vinda da Dra Shannon Seidel da University of San Francisco,
EUA, para desenvolver o trabalho “Current and Future Faculty Explorations
in Innovative Pedagogy”.

Conclusões

Antes da criação das CoCs, o GAP-FZEA atuou diretamente na organização
pedagógica da FZEA dando subsídios aos docentes dos cursos de
Engenharia de Alimentos (EA) e Zootecnia (ZOO) para que os mesmos
reflitam sobre a necessidade de traçar o perfil profissional do estudante e
sobre sua própria formação pedagógica
Após a criação das CoCs, o GAP-FZEA, além de continuar trabalhando na
formação pedagógica dos docentes da FZEA, tem atuado indiretamente na
organização pedagógica da FZEA dando subsídios às CoCs dos cursos EA,
ZOO, Medicina Veterinária e Engenharia de Biossistemas para que as
mesmas reflitam sobre a construção do Projeto Político Pedagógico.
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Palavras-Chave

Coordenação de cursos, formação pedagógica, projeto político pedagógico

Figura 1. Participação (%) dos docentes
dos Departamentos de: Ciências Básicas
(ZAB), Zootecnia (ZAZ) e Engenharia de
Alimentos (ZEA) da FZEA no I (Evento 1) e
II (Evento 2) workshop do GAP-FZEA.
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Figura 2. Número de docentes do ZEA
representantes de órgãos institucionais ou
que participaram no I (Evento 1) e II
(Evento 2) workshop do GAP-FZEA. CG =
Comissão de Graduação; CC = Coordenador
de Curso


