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Apresentação:
 

Este encarte apresenta o Produto
Educacional"Roda de Conversa"

realizado com docentes da
educação 

 básica com intuito de apresentar
o panorama dos cursos de

formação docente ofertados pelos
dois IFs catarinenses: IFC e IFSC



 
 
O mestrado profissional em educação profissional e
tecnológica (PROFEPT) ofertado em rede nacional
estabelece como pré-requisito para obtenção do grau de
mestre, a elaboração de um produto educacional que de
acordo com o documento da Área de Ensino da CAPES, (2013
p.25) pode ser:
 
 
“Uma sequência didática, um aplicativo computacional,
um jogo, um vídeo, um conjunto de vídeo-aulas, um
equipamento, uma exposição etc. O trabalho final deve
incluir necessariamente o relato fundamentado desta
experiência, no qual o produto educacional desenvolvido é
parte integrante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO:
 
 
O presente  encarte é resultado de uma pesquisa de mestrado denominada: Um
estudo sobre o panorama atual dos Institutos Federais de Santa Catarina enquanto
ofertantes de formação docente: limites e possibilidades que realizou um estudo
sobre o panorama atual dos Institutos Federais de Santa Catarina enquanto
ofertantes de formação docente, investigando seus limites e possibilidades no
tocante a oferta de cursos de formação inicial e continuada para professores (as).
Para isso, realizei um levantamento de dados dos censos internos dos Institutos
Federais de Santa Catarina (IFC e IFSC) com intuito de investigar se as instituições
estavam atingindo a meta de 20% estabelecida na legislação federal n°11.892/2008
que discorre sobre os Institutos Federais enquanto ofertantes de formação docente.
Considerando que os censos internos dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
apontaram para o não alcance da meta de 20% estabelecida na lei citada
anteriormente, essa dissertação investigou os limites e possibilidades para
atendimento integral desta meta. Além de consulta às legislações educacionais, a
pesquisa dialogou com literaturas produzidas sobre a importância da formação
continuada para a ressignificação dos conhecimentos por parte dos (as) docentes e
das temáticas educacionais. Objetivando contribuir com o aumento do percentual de
oferta de formaçáo docente apresentado nos censos dos IFs catarinenses, durante
uma roda de conversa apresentei o panorama dos cursos de formação docente
ofertados nos campi localizados em todo o território catarinense.
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INTRODUÇÃO:
 
O produto educacional deste encarte foi elaborado com a
finalidade de apresentar os cursos de formação docente
ofertados pelos IFs de Santa Catarina (IFC e IFSC) aos (as)
professores (as) da educação básica.Neste sentido, durante a
roda de conversa, utilizando da ferramenta power point,
apresentei aos (as) docentes, o panorama atual de oferta desses
cursos, sendo eles: FIC (formação inicial e continuada, ofertado
pelo IFSC), CQP(curso de qualificação profissional, ofertado pelo
IFC), graduação e  pós-graduação lato e stricto-sensu ofertados
pelas duas instituições citadas acima.
 
A apresentação desse panorama ocorreu durante uma roda de
conversa que resultou na elaboração de uma Carta Aberta às 
 reitoras dos dois IFs catarinenses com intuito de encorajar
os(as) mesmos(as) na busca de estratégias que colaborem para o
alcance da meta de 20% estabelecida na Lei 11.892/08 que
legitima a oferta de formação docente numa perspectiva de
educação pública, gratuita e de qualidade. 
 
Além do citado anteriormente, durante a roda de conversa,
apresentei meu projeto de pesquisa enfatizando a necessidade
da busca constante por parte dos (as) professores (as) pela
ressignificação dos conhecimentos, bem como apresentei alguns
(as) autores (as)  que dialogam sobre a formação docente.
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Carta Aberta às gestoras dos 
IFs catarinenses

 
 

“Magnífica Reitora do Instituto Federal Catarinense – IFC”
“Magnífica Reitora do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC”

 
“Receba minhas cordiais saudações!”

 
Meu nome é Josiane Amaral Gois Reis, sou mestranda da primeira turma do “Programa de
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica ofertado em rede nacional pela
rede federal do Polo Centro de Referência em Formação e EAD – Cerfead – do Instituto Federal
Santa Catarina – IFSC”.
Além de discente deste programa de mestrado, que vale ressaltar, vem contribuindo
grandemente em minha trajetória de vida, sou educadora. Atuo na área educacional há 15
anos, com vínculo na Educação Básica da rede municipal de um município de Santa Catarina.
O fato de cursar esse programa de mestrado, atuar na área educacional e ser estudante-
pesquisadora certamente me impulsionaram na elaboração desta carta que visa sensibilizar
vossa magnificência no que concerne à extrema importância dos Institutos Federais de Santa
Catarina na oferta de educação pública, gratuita e de qualidade, mais especificamente, de
cursos de formação docente.
Minha pesquisa, no âmbito do mestrado informado, teve como objetivo realizar um estudo
sobre o panorama atual dos Institutos Federais de Santa Catarina enquanto ofertantes de
formação docente, averiguando sobre seus limites e possibilidades. Explicitando melhor, meu
problema de pesquisa consistiu em investigar o panorama dos Institutos Federais frente ao
(não) alcance da meta de 20% estabelecida na Lei 11.892/08, que dispõe sobre os IFs enquanto
ofertantes de cursos de formação inicial e continuada para professores (as).
 
 



Nesse sentido, enquanto docente da Educação Básica, confesso que, ao ingressar no
programa de mestrado, não tinha conhecimento do papel dos IFs enquanto ofertantes de
formação docente, visto que minha visão sobre a questão era do senso comum, ou seja,
acreditava que os IFs tinham como atribuição somente a oferta de cursos técnicos. Ao ler o
próprio edital para ingresso no mestrado, fiquei surpresa com tal oferta.
Iniciada minha caminhada no mestrado, percebi, juntamente com minha orientadora, a
necessidade de debater a temática da formação docente, tanto a inicial como a continuada,
numa perspectiva de refletir o processo de formação desses(as) professores(as) ou
futuros(as) educadores(as), apresentando os IFs como instituições que podem contribuir para
a formação desses(as), na oferta de cursos de qualidade e ainda: gratuitos!
A trajetória histórica docente é marcada por inúmeros desafios. Na     atualidade, isso não é
diferente. A necessidade de reconhecimento salarial, apoio das famílias, da sociedade como
um todo e a violência dentro do ambiente escolar são temáticas que circulam cotidianamente
nas mídias sociais e nos espaços em que convivemos. São problemáticas que precisam ser
discutidas com governos, com os(as) atores(as) educacionais e todos os segmentos da
sociedade, afinal, a educação é responsabilidade de todos e todas.
No tocante aos resultados de minha pesquisa, percebi que os(as) sujeitos(as) participantes
(docentes que trabalham nos cursos de formação de professores(as) e coordenadores(as)
desses cursos tanto no IFC quanto no IFSC apontaram alguns limites e possibilidades
relacionadas à oferta de formação docente. Dentre os limites, alguns pontos me chamaram a
atenção, dentre eles, percebi a falta de vontade política como um impeditivo para alcance
desse percentual; a tradição dos IFs calcada nas ciências exatas; a desvalorização social da
profissão docente, fazendo com que a mesma seja pouco procurada; a falta de tradição dos
IFs na oferta de formação docente, o que pode ser justificada pela institucionalidade dos IFs
em relação à oferta desses cursos ser recente, ou seja, ser legitimada somente a partir de
2008, com a criação dos IFs.
Destaco também a ausência de políticas de acompanhamento de egressos(as), desestímulo
por parte dos(as) docentes da Educação Básica em frequentar cursos de formação pela falta
de uma política que os incentive a se aperfeiçoar.
 
 



No tocante às possibilidades, inferi, a partir dos dados produzidos, que a interiorização dos IFs,
por meio da implantação de campi em diversas regiões  do estado, contribuiu e poderá
contribuir ainda mais para a mudança gradativa desse cenário, visto que, com a interiorização
dos IFs, o(a) docente da Educação Básica, além de ter campi localizado próximo à sua
residência ou local de trabalho, terá acesso a cursos gratuitos e de qualidade. As reflexões
realizadas no percurso das ofertas também podem contribuir com o encorajamento e na luta
dos(as) docentes por melhores políticas de acesso, bem como na busca por valorização social e
salarial.
Assim, envio esta carta com intuito de sensibilizar vossa magnificência que, assim como eu,
também exerce a função de educadora, atuando na gestão de uma importante instituição de
ensino, para que busque, juntamente com sua equipe, estratégias e ações para o alcance
efetivo da meta de 20% estabelecida na lei de criação dos IFs, a Lei 11.892/08.
Tenho consciência de que, embora a lei seja a mesma para toda a rede, existem as
particularidades de cada campus. Há as demandas locais, interesse da comunidade em
determinados cursos, enfim, inúmeras situações que contribuem para o não alcance da meta
estabelecida em lei. É justamente por isso que escrevo esta carta, no sentido de encorajar e
motivar vocês para não desistirem diante das dificuldades. De forma democrática, traçar
estratégias, ações, estabelecer parcerias com outras redes de ensino (municipal e estadual)
que possam contribuir para ampliação da oferta de formação docente por parte dos IFs. Sei que
muitas dessas ações vocês já fazem.
Quem escreve esta carta é alguém que atua na Educação Básica, que está no cotidiano da
escola, que vive, que tem anseios, que percebe e sente as necessidades de uma formação de
qualidade, de troca de experiências para melhoria da didática em sala de aula, aprimoramento
do processo de ensinar-aprender, enfim, que sente a necessidade de engrandecimento
profissional, mas, principalmente, pessoal.
 
 
 
 
 
 
 
 



Quem escreve esta carta é alguém que não tem vínculo profissional com os IFs, mas que,
sobretudo, admira e (muito) a qualidade desta instituição e, principalmente, o potencial
dos(as) docentes que atuam nesta, a começar pelo currículo destes(as) professores(as)
exímios(as) e experientes pesquisadores(as), que podem, por meio da docência dos cursos
ofertados pelos IFs, potencializar educadores(as) da Educação Básica e futuros(as)
educadores(as) numa perspectiva de ensinar contribuindo na formação de educandos(as)
cidadãos/cidadãs críticos(as) e emancipados(as), que estarão aptos(as) para enfrentar os
desafios cotidianos do mundo do trabalho e da vida na sua integralidade, o que poderá
corroborar para que a educação de fato atenda às prerrogativas legais contidas no Artigo 205
da CF, sobretudo, visar ao pleno desenvolvimento das pessoas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde já, agradeço sua atenção!
Josiane Amaral Gois Reis.

Mestranda - PROFEPT
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