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PÚBLICO-ALVO:

• Diretores de Centros de Ensino

• Coordenadores de Cursos

• Chefes de Departamentos

• PRAE

• DCE

• Coletivos e outros

O seminário será aberto à 
participação de quaisquer 
interessados. Não é necessária
a realização de inscrição.
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Historicamente as universidades fede-

rais brasileiras vêm apresentando qua-

dros de reprovação e evasão crescentes. 

A necessária expansão do Ensino Supe-

rior no Brasil, verificada a partir da 

década de 1990 e de modo mais acentu-

ado a partir do ano 2000, trouxe para o 

país a democratização do acesso. No 

entanto, essa expansão do Ensino Supe-

rior tornou mais expressivos problemas 

múltiplos e complexos, como a questão 

da reprovação e da retenção nos cursos 

de graduação. Em 2011, o Ministério da 

Educação (MEC) apontou que, de cada 

100 estudantes, apenas 39 concluíram o 

curso. O decréscimo progressivo das 

taxas de sucesso é fato que precisa ser 

mitigado por meio de propostas político-

-pedagógicas, as quais contemplem 

estratégias institucionais de orientação e 

apoio pedagógicos, que tanto fortaleçam 

o processo combativo da redução do 

índice de reprovação, quanto favoreçam 

a formação de qualidade. 

O Programa Institucional de Apoio 

Pedagógico aos Estudantes – PIAPE vai 

ao encontro do que preconiza o Ministé-

rio da Educação com o Programa Nacio-

nal de Assistência Estudantil – PNAES, 

que, por meio do Decreto nº 7.234, de 19 

de julho de 2010, artigo 3°, parágrafo 9, 

instituiu a oferta de apoio pedagógico, 

articulado com outras ações, visando 

garantir a ampliação “das condições de 

permanência dos jovens na educação 

superior pública federal” (Adaptado do 

projeto 68/2014 – PIAPE). Passados 03 

anos da implementação do PIAPE, é che-

gada a hora de avaliar o Programa, discu-

tir alternativas e propor melhorias.

Seminário:
 “Apoio Pedagógico: 

Realidades e Perspectivas”

OBJETIVOS:
Debater a problemática dos altos índi-

ces de reprovação em algumas áreas do 

conhecimento e discutir propostas de 

apoio pedagógico que favoreçam a 

permanência e a qualidade dos proces-

sos de formação dos estudantes nos 

cursos de graduação da UFSC.

PROGRAMAÇÃO:
08h30 – 09h – Abertura 
Fala do Pró-Reitor de Graduação, prof. 

Felício Wessling Margotti.

09h – 10h30 – PIAPE: da implementação 
do Programa aos dias atuais
Apresentação do histórico do Programa 

Institucional de Apoio Pedagógico aos 

Estudantes e da situação atual do PIAPE 

(Janaina Santos de Macedo e Soraia Selva 

da Luz - PROGRAD). Contribuição do prof. 

Maurício de Campos Porath – experiência 

da Universidade Federal da Paraíba.

10h30 – 11h – Intervalo

11h – 12h – Palestra 
Módulos de Matemática Básica – a expe-

riência da FURB desde 2002 (Simone 

Lael Schwertl - FURB).

12h – 14h – Intervalo 

14h – 16h – Mesa redonda
Participação dos representantes dos 

Departamentos de Língua e Literatura 

Vernáculas, Bioquímica, Química, Física 

e Matemática.

16h – 16h30 – Intervalo

16h30 – 18h – Debate propositivo 
Contribuições e alternativas sugeridas 

pelos participantes.


