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Mesa de Abertura Semana de Planejamento do Setor Litoral 

"Do acesso à permanência: percursos e sentidos da formação universitária no contexto de desigualdades" 

Convidada: professora Nadir Zago 

 

EMENTA: A perspectiva de uma educação transformadora, o compromisso com o enfrentamento às 

desigualdades sociais e territoriais, além da construção de processos democráticos de gestão universitária, 

constituíram-se em componentes centrais do projeto político pedagógico do Setor Litoral da UFPR ao longo de 

mais de uma década desta experiência de práticas formativas. Reafirmando esses princípios, nesta mesa de 

abertura do Planeja UFPR Setor Litoral 2017 buscamos estimular nossa comunidade setorial para novos diálogos 

e reflexões, pois temos consciência de que o Setor Litoral situa-se no "olho do furacão" da expansão 

universitária ainda recente no Brasil. 

E é deste lugar histórico, de conquistas e contradições, que emerge a necessidade de uma atenção mais detida 

sobre a temática desta mesa. 

Seguindo pistas dos estudos contemporâneos sobre educação e desigualdades, procuramos colocar em 

destaque elementos teóricos e empíricos que aprofundam e qualificam a compreensão de nossa realidade e de 

seus desafios. Em especial, propomos tomar como tema de reflexão "os percursos e sentidos da formação 

universitária no contexto de desigualdades". Mais do que reconhecermos na população de estudantes com as 

quais trabalhamos, sua condição socioeconômica, seu universo cultural e seus pertencimentos sociais, 

propomos refletir como estes e outros fatores se revelam em percursos de formação e escolarização que 

marcam suas experiências acadêmicas e na universidade. Acreditamos que se possa avançar sobre os aspectos 

institucionais e político pedagógicos, buscando compreender a experiência de nossos/as estudantes na 

universidade não por ela mesma, mas no seu entrelaçamento entre vivências de escolarização, família, trabalho, 

moradia e demais relações sociais. Trata-se de, por um lado, de reafirmar nosso compromisso e 

responsabilidade com a população a quem nos destinamos a atender. Por outro lado, de rejeitarmos qualquer 

nivelamento por baixo da experiência formativa de nossos/as estudantes. Espera-se depreender de nossas 

reflexões tanto efeitos sobre as políticas de permanência, como também estimular o avanço de estratégicas 

pedagógicas, bem como a identificação da necessidade de investimentos e qualificação em recursos de apoio à 

formação universitária que se mostrem relevantes. 

 

  

 


