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Perspectivas sobre reformulação de projetos pe-
dagógicos de cursos da área de comunicação a 

partir das novas diretrizes curriculares

Juliane Martins1

A formação em determinada área do conhecimento começa 
muito antes do ingresso do estudante no Ensino Superior. A criação de 
cursos exige a elaboração de projeto pedagógico, que, entendido como 
algo dinâmico, sofre reformulações curriculares ao longo do tempo, com 
base em diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), 
alterações entre o perfil acadêmico, o profissional a ser formado ou a 
demanda do mundo do trabalho. 

De acordo com Zainko (2008), essa prática engloba a avaliação da 
instituição, dos cursos e do desempenho acadêmico. Como se depreende 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) (BRASIL, 
2004), o acompanhamento do estudante e do curso deve ser feito de maneira 
contínua, a partir da avaliação institucional (cumprimento do projeto peda-
gógico; autoavaliação e desempenho de alunos e professores; envolvimento 
deles com atividades de ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura disponí-
vel), mas também pela sociedade.

1 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo (ECA-USP), mestre em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), especialista em Comunicación Científica pela Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona-Espanha), bacharel em Jornalismo pela PUCPR e em Letras – 
Português pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora do Curso Superior de 
Tecnologia em Comunicação Institucional da UFPR. E-mail: <professorajuliane@ufpr.br>
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Além de aspectos técnicos, esses processos têm uma dimensão pro-
fundamente ética e educativa, pois, contribuem para a melhora ins-
titucional e social. Por isso, a avaliação deve ser um processo global 
e contar com a participação comprometida de professores, estudan-
tes, técnicos, além de representantes da comunidade externa (DIAS 
SOBRINHO, 2008, p. 820).

Assim, ao se reformular um projeto pedagógico de curso, é necessário 
justificar e fundamentar o processo, partindo da avaliação do projeto vigente 
e das diretrizes curriculares para tal curso. A inserção da proposta no contexto 
social, articulada às características do profissional a ser formado, faz parte das 
exigências nesse caso. Como explicam V. Rhoden e J. Rhoden (2014, p. 20): “o 
currículo e o projeto pedagógico do curso (PPC) são o primeiro aspecto que 
precisa dimensionar os focos de atuação, tanto no curso quanto no perfil do 
egresso pretendido”.

Novas diretrizes em artigos de congressos da Intercom

Com a recente instituição de novas diretrizes curriculares para 
os cursos de graduação em Jornalismo e Relações Públicas (BRASIL, 
2013a, 2013b), com determinação de implantação até 2015, a proposta 
deste trabalho foi realizar um levantamento sobre relatos de reformu-
lação curricular junto aos artigos publicados nas divisões temáticas e 
grupos de pesquisa dos congressos regionais e nacionais da Intercom, 
entre 2013 e 2017, aproximando-os de reflexões teóricas sobre o tema e 
assuntos relacionados. 

O objetivo foi conhecer expectativas, experiências e reflexões 
sobre como se deu esse processo ou o que se espera dele. Acredita-se 
que o compartilhamento dos relatos cotejados pode auxiliar em futuros 
processos de reformulação, tendo ou não diretrizes curriculares envol-
vidas, entendendo o dinamismo que envolve a gestão de projetos peda-
gógicos de curso. 
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A partir da busca realizada nos anais dos eventos e da leitura do 
material, foram selecionados 24 trabalhos2 para essa análise, de abordagem 
qualitativa e com finalidade exploratória, conforme distribuição apresentada 
na abela 1:

TABELA 1 - Corpus.

Congressos Intercom 2013 2014 2015 2016 2017

Centro-Oeste - - - - -

Nordeste - - - - 2

Norte - - 1 - -

Sudeste 1 - 1 - -

Sul - - 2 - 2

Nacional 3 2 6 4 X

Fonte: Martins (2017).

Percebe-se que houve maior número de artigos exatamente no ano 
2015, prazo estabelecido pelas resoluções do MEC (BRASIL, 2013a, 2013b) 
para a implantação das novas diretrizes. No entanto, assim como em outros 
anos, não trataram exclusivamente dos cursos citados, incluindo os de Publi-
cidade e Propaganda, que ainda não passaram pelo processo, mas apresenta-
ram um número expressivo de trabalhos sobre o tema3. 

A partir da leitura dos textos, os itens com maior presença nas discus-
sões foram: as necessidades impostas pela sociedade contemporânea, espe-
cialmente em relação às tecnologias, a premente integração teoria–prática, a 
realidade e as exigências do mundo do trabalho. Tais questões recaem sobre 
disciplinas, práticas dos professores, metodologias avaliativas, contextualiza-
ção e aplicação dos conteúdos na profissão. 

2 A seleção levou em conta trabalhos que mencionaram as novas diretrizes curriculares em 
relação a cursos da área de Comunicação. Todos foram citados e constam nas referências. 
Autores que apresentaram mais de um artigo no período, em eventos diferentes, sobre o 
mesmo objeto, tratando-se de continuidade do estudo ou aprofundamento da pesquisa, 
foram contabilizados em uma das ocorrências. 

3  Por conta disso, não houve distinção entre os cursos. Levantou-se o que há de semelhante 
ou diferente entre as propostas, numa perspectiva mais geral na área de Comunicação, 
que pode ser até extrapolada para outras áreas.
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Para isso, há menção recorrente sobre a importância do acompanha-
mento dos egressos, que devem ser convidados a avaliar o curso em relação 
à área profissional e adequação ao mundo do trabalho, bem como aplicação 
dos conhecimentos teóricos na prática. Inclusive alguns artigos descrevem a 
participação deles na reformulação.

Nesse sentido, um estudo de Grohs (2015) aborda, entre outros as-
pectos, a necessidade da constante investigação entre o ensino e a prática 
profissional, utilizando a análise de currículos de cursos, perfil de egressos e 
atuação deles no mercado de trabalho. Nos instrumentos utilizados pelo Si-
naes para acompanhar a qualidade do Ensino Superior, tanto nas avaliações 
externas (como no caso de reconhecimento de cursos) quanto internas (con-
duzidas pelas próprias instituições), há dimensão sobre o acompanhamento 
de egressos. Apesar disso, o relacionamento da universidade com seus ex-alu-
nos no Brasil ainda é deficitário, enquanto instituições do exterior o fazem de 
maneira bastante profissional (FERRARI; GROHS, 2015).  

Participação de egressos

Araújo, Silva e Martins Filho (2016), Freire et al. (2013) e Machado 
(2013) descreveram como a participação dos egressos contribuiu na reava-
liação do projeto pedagógico dos cursos, a partir da experiência deles no 
cotidiano universitário e posteriormente como profissionais. Soma-se a isso a 
importância de se manter contato com eles e demais profissionais, estreitar 
laços a partir de pesquisas, visitas, participação em eventos e bancas de traba-
lhos de conclusão, o que ajuda tanto a conhecer o mundo do trabalho como 
de que maneira os egressos do curso estão sendo recebidos.

Corrobora esse pensamento Andriola (2006, p. 131), pois a investi-
gação das repercussões sociais das atividades de uma instituição de Ensino 
Superior (IES) acontece pelo acompanhamento sistemático dos egressos, 

mapeando opiniões, atitudes e crenças acerca da universidade e da 
sociedade; identificando e avaliando o valor agregado pela IES; verifi-
cando a opinião dos empregadores e de setores da sociedade civil orga-
nizada, acerca da adequação e pertinência da formação profissional e 
cidadã dos recursos humanos formados.
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A importância da participação coletiva nesse processo demonstra 
que “a avaliação institucional interna, validada por agentes externos, pres-
ta-se a ser um agente de mudança e aprendizagem institucional” (ABREU 
JÚNIOR, 2009, p. 266). Isso porque o ambiente universitário, assentado no 
tripé ensino–pesquisa–extensão, deve promover a democratização do conhe-
cimento, a partir do diálogo com a sociedade.

Portanto, é função da universidade preocupar-se além das questões 
profissionais, frente aos desafios constantes impostos pela sociedade contem-
porânea. A formação deve ultrapassar um currículo formatado para traba-
lhar conhecimentos específicos ou treinamento técnico, demandados pelo 
mercado. A aprendizagem de tarefas específicas que ficam subjugadas em 
função das mudanças laborais, devendo ser sempre revistas para atender um 
mercado exigente, distancia-se da visão de uma educação transformadora e 
realmente formadora. Como destaca Zabalza (2007), a visão da formação é, 
sendo redundante, “formativa”. Busca dimensões que serão desenvolvidas e 
aprimoradas ao longo da vida, podendo ter como ponto de partida um pro-
cesso de formação universitária, por exemplo. 

Como explicitam Lousada e Martins (2005, p. 77), a ideia não deve 
ser a submissão às exigências do mercado, mas buscar o diálogo academia–
mercado sobre a questão da profissionalização, pois “o acompanhamento 
sistemático de egressos pode contribuir com tal relacionamento. Uma vez 
que o fluxo de informações é estabelecido, faz-se um ajustamento e uma 
ampliação contínua das relações Universidade/Empresa”.

Os resultados da pesquisa de Ferrari e Grohs (2015), a partir da traje-
tória acadêmica e profissional de egressos de Relações Públicas, demonstram 
que há necessidade de formação mais específica dos profissionais para atuar 
no mundo do trabalho e de colocar o aluno como foco da aprendizagem, por 
meio de metodologias que impactem nessa formação. Os egressos participan-
tes do estudo delas “são enfáticos quanto a melhoria da grade curricular, as-
sim como a adoção de novas metodologias de ensino” (FERRARI; GROHS, 
2015, p. 132). 

A ideia é a da formação de profissionais com capacidade crítico-refle-
xiva (BRASIL, 2013b), com preocupação cidadã e de responsabilidade social 
(BRASIL, 2013a), em que se assume um compromisso diante da sociedade 
em suas ações (ISER; SILVA; REBELLATO, 2011). O senso de coletividade 
e a certeza de se sentir parte do mundo, de se inserir em algo maior, menos 
individualista, é uma prática libertadora, como coloca Freire (2001), sendo 
essa Educação um caminho de emancipação.
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Papel da universidade na formação

Tsutsui (2015) coloca a centralidade do papel da universidade como 
formadora, não incorporando as práticas do mercado, mas trazendo novas, 
em sintonia com as dele4. Assis, Betti e Meditsch (2017) corroboram essa 
ideia, pois acreditam que o conhecimento produzido na universidade ajuda 
a desenvolver uma sociedade ética e justa. 

Assim também pensa um dos entrevistados de Teixeira e Marinho 
(2015) ao afirmar que futuros profissionais formados na universidade devem 
melhorar o mercado, porque, para que se desenvolva, precisa de pessoal cria-
tivo e inteligente. Tsutsui (2015, p. 10) escreve: “a ideia é que técnica e refle-
xão caminhem juntas. [...] alimentar a prática a partir da reflexão, [...] uma 
vez que cabe à universidade fornecer aos futuros profissionais a base neces-
sária para atuarem estrategicamente, orientando as mudanças do mercado”. 
Para isso, destaca ser necessária uma nova concepção de currículo.

Moura (2015, p. 61) explica que, nos estudos sobre currículo, além da 
“especialização do fazer”, com foco em disciplinas, tem-se a “reflexão huma-
nista sobre o fazer”, nesse caso, a “construção curricular ocorre a partir de ex-
periências das pessoas (currículo humanista), podendo ser caracterizado como 
um currículo em ação com base em demandas da sociedade”. Por fim, traz a 
busca pela “reflexão crítica sobre o fazer”, em que a visão crítica desvela um 
currículo emancipatório, “podendo ser caracterizado como uma revelação do 
currículo oculto para uma transformação social” (MOURA, 2015, p. 61).

Com essa visão, Vilaça (2016) ressalta que o currículo de cursos da área 
de Comunicação deve ser pensado para que o aprendizado faça sentido para o 
aluno, seja interdisciplinar e ligado às necessidades do mundo contemporâneo. 
De acordo com ele, os alunos

têm chegado ao ensino superior cada vez mais despreparados para as 
implicações da vida acadêmica e demandam uma relação cada vez 
maior entre os conteúdos aprendidos e a sua realidade; e para a inser-
ção desses alunos em contextos econômicos, políticos e socioculturais, 
de forma a garantir o pleno exercício da cidadania e a promover o 
desenvolvimento de uma cultura profissional, humanista, artística e 
cultural (VILAÇA, 2016, p. 6).

4 Já Leandro Sobrinho (2017) não vê esse poder de transformação social, pois acredita que a 
universidade apenas se volta ao mercado e às regras do capital.
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Behrens e Sant’Anna (2003) argumentam que, ao se tratar dos desa-
fios da universidade frente às necessidades deste século, esperam-se projetos 
pedagógicos empreendedores, que proponham práticas inovadoras, aliadas à 
busca de aprendizagens significativas, mediadas, críticas e criativas. O pro-
cesso ensino–aprendizagem deve formar para a cidadania, numa visão social 
transformadora, contribuindo para “a produção do conhecimento compa-
tível com o desenvolvimento tecnológico contemporâneo” (BEHRENS, 
2000, p. 72).

Nesse sentido, muitos trabalhos convergem: A. Grohs e L. Grohs 
(2016), Araújo, Silva e Martins Filho (2016), Assis, Betti e Meditsch (2017), 
Dias e Costa (2015), Lima Júnior e Oliveira (2013), Paula e Simões (2016), 
Teixeira e Marinho (2015) e Vilaça (2016). Há menção a diversas práticas 
pedagógicas, como resolução de problemas, trabalho com projetos, experi-
mentação ou práticas laboratoriais que integram a teoria vista em sala de aula 
e práticas de intervenção social de maneira interdisciplinar. 

Uma perspectiva presente em projeto pedagógico mais contempo-
râneo é a valorização de metodologias ativas, para posicionar o aluno como 
protagonista no processo formativo, buscando egressos questionadores, pro-
ativos e inovadores (PAULA; SIMÕES, 2016). Assim, “passaria de uma base 
conteudista para processual: mais que transmitir muitos conteúdos, o ob-
jetivo era formar sujeitos autônomos, capazes de buscar os conteúdos ne-
cessários e construir novos” (ARAÚJO; SILVA; MARTINS FILHO, 2016, p. 
6), formando profissionais críticos, e não apenas que repliquem conteúdos 
(TEIXEIRA; MARINHO, 2015).

Integração teoria–prática e interdisciplinaridade

A relação teoria–prática aparece em diversas propostas, tanto pela 
importância identificada na atualidade quanto pela percepção de que ainda 
existe a separação entre essas instâncias, com preferência pela primeira frente 
à segunda, como trazem Antonioli (2015), Dias e Costa (2015), Oliveira et al. 
(2013), Quadros (2014) e Staniszewski (2015); além da própria necessidade de 
atender às novas diretrizes (ZANINI, 2015). 

Conforme Araújo, Silva e Martins Filho (2016, p. 7), a busca do 
diálogo entre teoria e prática “incorpora as experiências desenvolvidas fora 
do ambiente de sala de aula e possibilita uma integração horizontal e verti-
cal, proporcionando ao discente entender a relação entre os conteúdos e ser 



Série Comunicação e Educação - Volume 5

94 |  Juliane Martins  

o gestor de sua aprendizagem”. Entre as experiências citadas nos artigos, estão 
o estímulo à iniciação científica, produção de monografias, participação em 
eventos, realização de estágios, atividades de extensão, jogos e simulações. 

Próximo a esse assunto está a questão da interdisciplinaridade, e até 
transdisciplinaridade, imprescindível no contexto contemporâneo (ARAÚ-
JO; SILVA; MARTINS FILHO, 2016; FIGUEIRA NETO, 2015). Para Assis, 
Betti e Meditsch (2017), exige alteração da prática pedagógica em que está 
baseada a estrutura dos cursos, pois estimula a reflexão da práxis, em especial 
pela elaboração de projetos convergentes. Desse modo, os alunos têm con-
dição de vivenciar tal interdisciplinaridade, a partir de projetos conjuntos, 
quando é necessário acessar conhecimentos vistos em diferentes disciplinas 
para desenvolvê-los.

Mesmo com a possibilidade de trazer inovações e criar a partir da 
experimentação, Consentino (2014) reforça ser fundamental conhecer refe-
rências, porque a criação parte de algo. Uma contribuição a essa discussão é 
colocada por Paula e Simões (2016, p. 12):

Outro ponto que merece destaque é o crescimento do interesse e va-
lorização das disciplinas teóricas pelos alunos quando envolvidas nos 
projetos interdisciplinares. Estas não apenas adquirem maior relevân-
cia na visão deles, mas também se tornam mais tangíveis e acessíveis 
quando postas em diálogo as disciplinas técnicas. As competências téc-
nicas da formação, por outro lado, adquirem maior reflexividade.

Projetos interdisciplinares podem ser feitos num mesmo período ou 
entre turmas diferentes. Aproximar temas transversais ou tópicos incluídos nos 
planos de ensino (MELLO; NEVES, 2017), bem como conectar conteúdos 
teóricos de determinadas disciplinas a necessidades sociais e profissionais (ZA-
NINI, 2015), ou até de outras áreas, como Economia, Sociologia e Psicologia, 
para entender e analisar cenários atuais (TAVARES, 2015). Paula e Simões (2016) 
chegam até a pensar num futuro em que não existam disciplinas formais, como 
acontece na aprendizagem baseada na resolução de problemas (PBL).

Tal pensamento corrobora o que diz Figueira Neto (2015, p. 8) sobre 
a grande parte dos currículos de cursos das instituições de Ensino Superior 
ainda serem mais propriamente “grades curriculares – já que aprisionam 
o aluno num modelo muitas vezes anacrônico”, ao invés de “matrizes 
curriculares, estruturas cambiáveis e adaptáveis às diferentes perspectivas de 
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formação”. Esta ideia se complementa com a sugestão de Consentino (2014), 
ao refletir sobre estratégias metodológicas contemporâneas (como o design 
thinking) utilizadas em propostas cuja preocupação é a inovação e o estímulo 
aos múltiplos talentos dos discentes. Ao partir em busca de soluções, prepara-
se o aluno para além de técnicas já consolidadas profissionalmente ou em 
verdades absolutas. Mesmo atividades que levem ao erro são importantes, 
fazendo experimentar outras e novas possibilidades.

Porém, tal perspectiva depende de uma profunda reflexão do pro-
jeto pedagógico do curso, que teria como ideia flexibilizar o currículo, com-
preendido como algo dinâmico, não uma tabela de créditos fragmentados e 
definidos a serem cumpridos. As diferentes interações dialógicas que acon-
tecem no cotidiano de professores e alunos, mediadas pela universidade, po-
dem ser entendidas como currículo.

Lima Júnior e Oliveira (2013) sustentam que as instituições devem se 
reinventar, com currículos inovadores, de modo que os alunos tenham flexibi-
lidade nas diversas escolhas durante a formação, com a possibilidade de fazer 
cursos em áreas como tecnologia e empreendedorismo5. Com isso, concordam 
também Araújo, Silva e Martins Filho (2016).

Com a flexibilização, “não é a instituição de ensino superior que de-
fine a formação do aluno e sim [suas] escolhas” (CARNEIRO; COLLADO; 
OLIVEIRA, 2014, p. 15). Nesse caso, poderiam ser incluídas atividades de ou-
tros cursos e até outras instituições, sejam instâncias educativas formais ou não, 
como estágio, voluntariado e intercâmbios.

A essência não estaria nos conteúdos de disciplinas, mas na aplicação 
de inúmeras propostas: troca de saberes, reflexão na ação, aprendizado para a 
vida, compromisso social e ético, inovação, produção de conhecimento. Tanto 
as diretrizes de Jornalismo quanto as de Relações Públicas (BRASIL, 2013a, 
2013b) reforçam que o projeto pedagógico deve incluir meios de se realizar a 
integração teoria–prática e a interdisciplinaridade. Sobre esse último aspecto, 
Moura (2015, p. 57-58) explica a importância de 

uma atualização para a renovação de conhecimentos teórico-práticos, 
que é essencial para garantir a qualidade do ensino de Relações 

5  Essa questão também foi mencionada por A. Grohs e L. Grohs (2016), Machado (2013) 
e Zanini (2015), que destacam a importância do empreendedorismo hoje em dia, assim 
como conhecimentos de gestão.
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Públicas. Há necessidade de uma capacitação de professores, 
periodicamente, que pode ser desenvolvida mediante atividades de 
pesquisa e de extensão. Também é possível incluir estudantes nestas 
atividades [...] em um trabalho conjunto.

No caso de cursos da área de Comunicação, há possibilidade de di-
versas atividades, relacionadas ou não ao currículo formal: projetos interdisci-
plinares/integrados, agências experimentais, atividades laboratoriais, que aliam 
formação cidadã à prática profissional. Tondato (2010, p. 120) diz que essas 
práticas mostram um caminho voltado a uma Educação que tem conquistado 
bons resultados e coloca como exemplo: “estratégicas pedagógicas que buscam 
atender às necessidades de uma era em que o conhecimento é invocado em 
nome do desenvolvimento humano e da inclusão social, exigindo criatividade, 
flexibilidade, diversificação dos modos de ensinar e aprender”.

Afinal, como explica Kunsch (2015, p. 40), uma matriz curricular 
deve ser atualizada e revista de modo constante frente às dinâmicas de trans-
formações sociais em que se vive hoje:

É uma ilusão achar que, numa sociedade em contínuas e rápidas mu-
danças [...], basta produzir um projeto pedagógico ideal e aplicá-lo 
para se formar o profissional de Comunicação ou de Relações Públicas 
idealizado pelas Diretrizes Nacionais Curriculares do Curso de Re-
lações Públicas. Tratando-se de uma área dinâmica e interdisciplinar 
como a nossa, e considerando a abrangência interdisciplinar das Ciên-
cias da Comunicação, qualquer montagem pedagógica de um curso 
tem de oferecer opções e possibilidades para inovação. Para tanto, é 
preciso pensar na flexibilidade como uma das saídas para que novas 
inserções ou adaptações sejam viáveis.

Nisso o professor desempenha um papel fundamental. Passa a ser 
um mediador, que auxilia o aluno a articular informações; para que se cons-
trua realmente um aprendizado, tanto pessoal como para a vida. Afinidades 
práticas e teóricas do docente fazem com que ele traga contribuições, a par-
tir de exemplos, exercícios avaliativos ou tópicos acrescentados ao plano de 
ensino (MELLO; NEVES, 2017). Como explicita Freitas (2008, p. 698-699),

as diretrizes curriculares oferecem liberdade para que as IES estrutu-
rem os cursos de diferentes formas. Antes de se discutir a sistemática 
creio que a qualidade do docente, os conteúdos que serão transmitidos 
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e o perfil do egresso que se pretende são questões mais relevantes. Ain-
da acredito que a qualidade do docente é fundamental.

De acordo com Bolzan e Isaia (2010, p. 21), faz parte da pedagogia 
universitária a consciência do próprio docente responsabilizar-se pela forma-
ção do aluno e “incorporá-la ao seu processo de aprender a docência”. Essa 
visão traz novas possibilidades ao processo de ensino–aprendizagem, com a 
inclusão de espaços privilegiados para o discente vivenciar as realidades que 
encontrará como egresso.

Processo ensino–aprendizagem

O professor deve se esforçar a proporcionar aos alunos uma concep-
ção de formação sem dependência única da sala de aula, numa dimensão tra-
dicional (FREITAS, 2008). Ela se expande para além do espaço universitário. 
A sociedade também é tomada como local de ensino–aprendizagem e de pro-
dução do conhecimento. Como pontua Tondato (2010, p. 118, grifos nossos):

Uma solução é trazer um pouco da sociedade para dentro da sala de 
aula. Incentivar os alunos a interpretarem a realidade que eles veem lá 
fora a partir dos conteúdos discutidos aqui dentro (da universidade), 
ato viabilizado na realização de projetos integrados e experimentais 
e em agências experimentais. Na prática, atividades que respondem 
em parte às exigências profissionais e acadêmicas na medida em que 
têm como princípio o desenvolvimento de problemáticas levantadas a 
partir de situações reais de comunicação na sociedade.

Machado (2013) reitera que os egressos participantes de sua pesquisa 
comentaram que as abordagens didáticas de alguns professores acabaram 
ajudando direta ou indiretamente no exercício profissional. Ao participar 
da vida do aluno, inserindo-se em seu contexto, dando importância ao seu 
repertório, consegue trocar experiências e incentivar o conhecimento do 
mundo, com metodologias de ensino que colaboram no processo ensino–
aprendizagem, a partir da produção e não reprodução do conhecimento, 
como coloca Behrens (2000). Segundo explicam A. Grohs e L. Grohs (2016), 
seriam metodologias que provocam interesse dos alunos pelas aulas. Assim, 
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eles aprendem a entender o mundo que está ao seu redor. Então, para ensinar, 
é preciso ter em mente estratégias de aprendizagem. O papel do professor é ver 
que ensinar e aprender caminham juntos. Ele é o orientador desse processo.

Com essa postura, segundo Freire (1997, p. 24-25, grifo do autor), o 
discente acaba por se assumir “como sujeito [...] da produção do saber, se con-
vença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Nesse caso, a apren-
dizagem não implica ensinar um aprendiz, são pessoas que, conjuntamente 
aprendem, como num encontro em que se dialoga compreensivamente, um 
efetivo processo comunicacional (FREIRE, 2001). É fundamental, então, a pre-
sença do diálogo entre o professor e seus alunos, principalmente quando ocorre 
de modo dialético, favorecendo a reflexão na ação.

Assim, como discorrem Paula e Simões (2016, p. 11), é importante 
a participação do professor no processo de reformulação curricular; na ex-
periência deles, “foi uma oportunidade de amadurecimento como docen-
tes, pois nos permitiu rever nossas práticas e pensar no futuro do curso por-
que “não basta mudar a ‘grade’, é preciso que haja uma mudança positiva 
nos processos de aprendizagem e avaliação” (ARAÚJO; SILVA; MARTINS 
FILHO, 2016, p. 12).

A inserção nesse contexto pode ajudar os professores a se sentirem 
parte do projeto, portanto mais preparados para se adaptarem às diretrizes 
(TEIXEIRA; MARINHO, 2015) e, além disso, às constantes mudanças ad-
vindas no universo da Comunicação, como questiona Cordeiro (2017), ou a 
especificidades e realidades locais em que se encontra o curso em que atuam 
(SERPA; COLFERAI, 2015).

Considerações finais

Conhecer essas diversas experiências relacionadas à reformulação 
curricular mostrou que as novas diretrizes incentivaram a reflexão sobre o 
projeto pedagógico dos cursos, já que mesmo alguns de Publicidade e Propa-
ganda, sem uma resolução ainda, resolveram passar por isso. Outros busca-
ram nessa oportunidade uma forma de investir na construção participativa e 
coletiva, como se recomenda nesses casos, congregando professores, alunos, 
egressos, profissionais do mercado e equipe pedagógica da instituição. A ava-
liação desse processo deverá fazer parte de relatos futuros, para saber se os 
objetivos foram alcançados, já que se trata de algo dinâmico. 
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Ao longo deste trabalho, perceberam-se muitos pontos convergentes 
entre os artigos levantados, poucas foram as posições dissonantes, o que pode 
demonstrar alinhamento com as proposições das diretrizes curriculares. Tam-
bém se identificaram questões baseadas em reflexões teóricas contemporâneas 
na área da Educação, seja em sentido crítico ou das práticas pedagógicas.

Discordâncias sobre as diretrizes ficaram restritas a aspectos da auto-
nomia dos cursos, não mais como habilitações da Comunicação Social, sen-
do que hoje se exige um profissional mais generalista na área (FIGUEIRA 
NETO, 2015; TSUTSUI, 2015); da necessidade de infraestrutura necessária 
nos cursos, como laboratórios, para atender a demanda das disciplinas práti-
cas (ANTONIOLI, 2015; CORDEIRO, 2017; ZANINI, 2015); e da obrigato-
riedade dos estágios (TEIXEIRA; MARINHO, 2015).

No que se pode entender como lições aprendidas nesse processo, 
estão a influência dos diversificados perfis institucionais, profissionais e locais 
numa reformulação curricular, como explicam Serpa e Colferai (2015); e a 
necessidade de incentivar aspectos linguísticos, em língua materna e estran-
geira, sem deixar de contemplar contextos culturais em que os alunos preci-
sem interagir posteriormente (QUADROS, 2014).

Para isso, destaca-se que a formação universitária vai além das exigi-
das pelas práticas profissionais e também não se encerra nela, sendo entendida 
como início de jornada, dependendo de outros cursos, vivências pessoais e no 
mundo do trabalho — que não deixa de ser construído também por egressos de 
cursos universitários. Por conseguinte, Tsutsui (2015) reforça como é urgente 
que tal formação seja ampla. Pode-se aumentar o repertório de conhecimentos 
e experiências dos alunos, fazendo parte de operações cognitivas a serem acio-
nadas futuramente, dependendo do cenário em que se encontrem. 

Logo, precisam ter uma base sólida, crítica e reflexiva, permitindo 
que se movam na sociedade contemporânea. Staniszewski (2015, p. 8) traz 
um relato interessante ao dizer que os estudantes veteranos de sua pesquisa 
conseguem perceber o próprio amadurecimento durante a formação, es-
tando “dispostos a ‘construir’, em conjunto com a Universidade”.

O compartilhamento desses relatos vem incentivar que se incorpo-
rem práticas de reflexão sobre o projeto pedagógico dos cursos no cotidiano 
universitário, bem como a aproximação dialógica entre academia e mundo 
do trabalho, que pode se efetivar na atividade já prevista de acompanha-
mento dos egressos. Afinal, numa via de mão dupla, a universidade tam-
bém tem com o que colaborar, sendo lugar de produção de conhecimento, 
que, levado à reflexão na ação, retorna transformando a realidade social.
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