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A formação continuada de professores na região Extremo-Oeste de Santa Catarina tem a parceria e a
contribuição da Universidade do Oeste de Santa Catarina de São Miguel do Oeste. No ano de 2013 atendenram-se a 10 secretarias de educação por meio das atividades de extensão, promovendo a formação
pedagógica e continuada aos professores que atuam nas redes públicas de ensino. A formação propõe
reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem na educação básica, bem como assessoria nos
processos pedagógicos de planejamento, gestão e sistemas de ensino. A efetivação deste processo de
formação é consolidada por meio dos cursos de licenciatura e grupos de pesquisa da Unoesc, fortalecendo e intensificando a produção do conhecimento partilhado por meio da extensão universitária. A
proposta de formação inicia-se com o diálogo entre a universidade e a equipe pedagógica das secretarias de educação, a fim de perceber as necessidades e demandas para que o projeto seja elaborado e
implementado durante o ano letivo, sem prejuízos ao calendário escolar de cada secretaria. Entende-se
o processo de formação como uma parceria, que se vitaliza em um movimento coletivo, participativo e
dialogado, com e entre diferentes sujeitos que compartilham saberes interdisciplinares, oriundos de experiências e construções de conhecimentos diversos produzidos no contexto educativo. O cenário regional demonstra a necessidade de pensar as ações educativas aliadas às demandas requeridas tanto pelo
Ministério da Educação quanto pelas necessidades regionais. Nesse sentido a presença da universidade
tem apresentado um crescimento significativo no IDEB dos municípios atendidos na região. Os cursos
de licenciatura têm fortalecido a extensão universitária por meio dos programas e pesquisas desenvolvidas, inserindo o acadêmico e os docentes no meio escolar.
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