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RESUMO

Ainda que a educação superior brasileira tenha origem no período do império, foi a partir da década de 1990 que se observou um vertiginoso 
crescimento no número de alunos matriculados, principalmente nas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Esta corrida pela formação 
superior, por parte dos alunos, resultou na necessidade das Instituições de Ensino Superior aumentarem seus quadros docentes, trazendo para 
sala de aula profissionais que, embora experientes em suas áreas de formação, não tinham formação pedagógica específica para docência 
superior. A ausência de políticas específicas de formação docente para o ensino superior tem sido objeto de estudo de diversos autores que 
sinalizam essa deficiência tanto no setor público quanto no setor privado. O curso de graduação em Engenharia, passou por mudanças 
significativas a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96) e da criação das Diretrizes Curriculares e para 
atender o perfil do egresso da Engenharia, faz-se necessário rediscutir a criação de cursos de formação pedagógica para a docência em 
Engenharia, pois as competências necessárias vão além do conhecimento técnico, abrangendo habilidades na relação interpessoal, na formação 
da ética e cidadania, no empreendedorismo e na visão generalista, uma vez que a natureza do curso é transdisciplinar. O objetivo deste trabalho 
é, à luz das contribuições de autores como Pimenta, Cunha, Isaia, Veiga, Roldão, García, Oliveira, Cacete, Martins e outros, investigar e analisar as 
implicações da formação docente para o exercício da profissão, como por exemplo, os desafios enfrentados, as estratégias adotadas para superá-
los e, a motivação para se tornar professor universitário. A investigação é de natureza qualitativa e a coleta dos dados foi realizada em três campi 
de uma IES privada do estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com docentes dos cursos de Engenharia e a 
análise dos dados coletados permitiu constatar que, diante da ausência de políticas de formação pedagógica específica para docência 
universitária, este grupo de docentes buscou, por iniciativa própria, pelo aperfeiçoamento e aprimoramento por meio da educação continuada, 
seja através de curso de mestrado e doutorado ou de cursos de curta duração, além de se valerem da troca com seus pares e principalmente da 
experiência adquirida ao longo da vida.
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