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O  projeto Sala Aberta: A docência é uma  iniciativa do Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade de 

Agronomia que nasce das tradicionais reuniões de planejamento. Visa criar e ampliar espaços para o diálogo e a 

permanente reflexão sobre os desafios da docência universitária, tendo como protagonistas os professores. 

Sabemos que no cotidiano da Universidade, em corredores, na hora do café, em reuniões departamentais e em 

reuniões de Comgrad, os professores estão sempre comentando sobre o perfil dos alunos, sobre turmas 

heterogêneas, sobre experiências de práticas pedagógicas exitosas. Essa troca informal do saber docente pode ser 

potencializada institucionalmente. Sendo assim, o Projeto Sala Aberta surge, então, com o propósito de oferecer 

novos espaços de discussão e de busca de alternativas para o enfrentamento dos desafios da docência. Não se 

trata de normatizar nem de oferecer manuais de práticas e técnicas eficazes para esta finalidade. Trata-se de 

considerar a reflexão como uma prática cotidiana, que deve ser canalizada para a produção de conhecimentos 

sobre o ensino, garantindo que as práticas educativas sejam constantemente examinadas e reformuladas. Visa 

criar e ampliar espaços para o diálogo e a permanente reflexão sobre os desafios da docência universitária, 

garantindo que as práticas educativas sejam constantemente examinadas e reformuladas. O Projeto Sala Aberta 

considera que o ponto de partida e de chegada de qualquer ação no que tange ao docente deve ter como centro o 

próprio docente envolvido. Assim, busca-se incentivar a reflexão pedagógica entre os docentes da Faculdade de 

Agronomia, visando ao aprimoramento do trabalho desenvolvido em sala de aula e à melhoria da aprendizagem, 

através de reuniões/ espaços propícios para repensar sua prática, pois a docência é um processo em permanente 

aperfeiçoamento e esta reflexão sobre a prática pedagógica constitui um mecanismo efetivo para o seu 

permanente aperfeiçoamento. Acreditamos que as trocas de experiências com os pares são oportunidades 

importantes para a reflexão constante sobre a prática educativa, desta forma todas as ações do Projeto Sala 

Aberta estarão voltadas para o debate e para o aprimoramento das experiências docentes em torno dos seguintes 

eixos temáticos: Metodologia de Ensino; Avaliação; Relação Professor Aluno; Currículo; Diversidade e 

Estrutura e Normas Acadêmicas. 

Dentre as atividades desenvolvidas estão as “Rodas de Memória”, que procuram traçar as trajetórias de alguns 

alunos desde a infância até a graduação, trazendo à tona a diversidade presente em sala de aula. Destaca-se 

também a parceira com o NAU (Núcleo de Avaliação da Unidade) na realização da Semana de Avaliação da 

Unidade.  Para o mês de setembro está prevista uma capacitação sobre Plataforma Moodle, assim como a 

abertura do espaço de interação virtual, envolvendo os docentes em atividades diversas, tais como: fóruns de 

discussão, trocas de experiências, reflexões sobre dúvidas, estudos de caso e leituras dirigidas de bibliografia 

relativa à docência universitária. 

Para o início do semestre 2015/02 está prevista a atividade  “Sala Aberta Boas-Vindas” que será realizado no dia 

07/08/2015. Na ocasião o Projeto será apresentado, com  reflexões do livro ‘Docência no ensino superior’ de 

Selma Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos Anastasiou, assim como apresentação da Avaliação do 

semestre 2015/01. Em 13/08/2015 um colóquio que apresentará dados da Avaliação da Unidade, apresentação do 

Rodas de Memórias, palestra com a Profa. Luciene Simões e a presença de convidados do Conversações 

Afirmativas – DEDS (Departamento de Educação e Desenvolvimento Social)da UFRGS. 


