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DESAFIOS DOS CURSOS 

BACHARELADO 



 

Estrutural 

 

Pedagógica  
 

Curricular 

 

Componentes de ordem estrutural, curricular e pedagógica 



• Questões de ordem estrutural e 

administrativa: abrangem aspectos da infra-

estrutura para o desenvolvimento das atividades 

do curso e permanência estudantil, tais como: 

materiais didáticos, salas de aula, sala de 

professores, espaços de estudo, laboratórios, 

espaços de convivência,  número de professores, 

número de servidores técnico administrativos, 

normativas, resoluções a serem seguidas pelos 

envolvidos. 
 



 

• Questões de ordem pedagógica: abrangem 

elementos constitutivos da prática pedagógica do 

professor em interação com seus alunos, mediados 

pelos objetivos, conteúdos de ensino, 

metodologias e procedimento de ensino e 

avaliação.  Envolve características das pessoas e das 

atividades desenvolvidas no contexto de ensino, 

tanto de caráter interpessoal, quanto interacional- 

relação entre professores, alunos, conteúdos...  

  

  



• Questões de ordem curricular: abrangem 

aspectos da estrutura curricular dos cursos, 

especialmente, voltados à organização da vida 

escolar dos professores e dos alunos: eixos e 

ênfases de disciplinas, matriz de disciplinas, 

carga horária, período do curso, planos de 

ensino, ementas, seriações das disciplinas, 

articulações entre disciplinas e áreas do 

conhecimento.  

  



Desafios Infraestrutura 1. Laboratórios (que atendam os diversos cursos 

2.  Internet; 

3. Bibliotecas (acervo e espaço físico); 

4. Auditórios (diversos eventos) 

5. Salas de Aula 

6. Espaço para professores (salas/gabinetes) 

7. Veículos para aulas externas (práticas e aulas 

campo) 

8. Recursos didáticos 

9. Propostas: 

10.  Novas configurações de laboratórios (físico 

itinerante e virtual); 

11.  Acervo em diversas mídias; 

 



Desafios Pedagógicos 1. Políticas de ingresso, permanência e evasão; 

2. Formação continuada de professores; 

3. Atualização dos PPCs; 

4. Estágios (locais); 

5. Incentivos à gestão (Copad/Financeiro/ 

Prioridades para afastamentos)  

 

 

 

 



Desafios 

Administrativos 

 

 

1. Logística para desenvolvimento de aulas externas; 

2. Materiais de consumo; 

3. Baixa procura de alguns cursos 

4. Políticas de ingresso, permanência e evasão; 

5. Política de formação de gestores; 

6. Suporte e incentivo à escrita de projetos  

7. Suporte em sistemas de gestão ( integrado)  

8. Política de formação de Ptes. 

 

 

 


