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Resumo. O texto relata a experiência do projeto Integração e Acompanhamento da 

Aprendizagem em Física e Matemática, no ano de 2013, desenvolvido em um ambiente extra-

classe, com público-alvo composto por alunos dos primeiros semestre de cursos de 

graduação da UFSM. Visa sanar as dificuldades apresentadas, propondo um conhecimento 

contínuo e sólido, não só focado na solução das dúvidas imediatas, mas contemplando um 

conjunto de fatores que levem o aluno a uma independência e um pensamento mais crítico 

sobre os conteúdos apresentados. Observou-se que a cultura de estudar em véspera de provas 

ainda é frequente, causando um atraso na procura por ajuda e consolidação dos conteúdos, 

sejam eles elementares ou do ensino superior. Durante este ano, efetuaram-se 451 

atendimentos, reunindo alunos de 22 cursos da instituição. Tal fato representa, em média, 

uma procura de 4 vezes por aluno, ao longo do ano letivo. Acredita-se que alternativas, como 

esta proposta podem contribuir no processo de inclusão, por seus procedimentos se 

adequarem às estratégias de auxílio na diminuição das reprovações estudantis, 

consequentemente minimizando a evasão na UFSM.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Relatório UFSM Indicadores 20141, a Universidade Federal de Santa 

Maria possui 29.712 estudantes matriculados em diferentes cursos, o que representa um 

aumento de 29% em comparação a 20092, quando eram 22.956. Com a expansão de ofertas da 

instituição, questões como aumento de vagas e evasão têm sido discutidas em diferentes 

espaços e locais. Conforme os dados do Grupo de Trabalho sobre Evasão e Retenção, um 
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mapeamento realizado em 8 instituições, incluindo a UFSM, aponta que a evasão dos últimos 

três anos é de 13%. Uma porcentagem alcançada em 2009, já que em anos anteriores se 

encontrava em torno dos 10%. Segundo a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), os dados 

já levantados sobre a UFSM apontam que a porcentagem de evasão da universidade esteja 

também próxima dos 13% na atualidade. Esta nova realidade e os indicativos mostram que 

são necessárias ações de acompanhamento dos acadêmicos para que consigam melhor se 
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apropriar dos conhecimentos básicos, e, ainda, que não evadam, assim como possam 

também obter promoção na sua aprendizagem acadêmica.  

Como nos afirma Moehlecke (2004, p. 217) as Ações Afirmativas têm como objetivo 

eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Dessa maneira, procuram garantir a 

igualdade real de oportunidade e tratamento, bem como reparar perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização. Essa nova realidade nas instituições de ensino faz com que 

sejam necessárias medidas que favoreçam, além do acesso, a melhoria da formação desses 

alunos. Pensando nisso, percebemos através de Lourenzato (2006, p. 27) que “Ninguém vai a 

lugar algum sem partir de onde está, toda aprendizagem a ser construida pelo alunos deve 

partir daquilo que eles possuem, isto é, para ensinar, é preciso partir do que eles conhecem”; 

assim, quando o educando procura o projeto, atuamos  com cautela e sondamos o 

conhecimento prévio do conteúdo por parte do estudante, pois muitas vezes o exercíco 

apresentado esconde uma série de dificuldade elementares não mencionadas pelo educando.     

Lourenzato conclui: 

 

Portanto, é preciso conhecer esses saberes, o que implica 

conhecer o aluno, ou seja, identificar o memento em que ele se 

encontra. Assim, podemos dizer que o meio cultural, a vivência 

e o momento do aluno podem indicar a melhor direção e o ponto 

de partida para a atuação do professor. (LORENZATO, 2006, 

p.27) 

 

Verificando que, muitos alunos de semestres iniciais encontram dificuldades em suas 

atividades acadêmicas, o projeto Integração e Acompanhamento da Aprendizagem em Física 

e Matemática na UFSM propõe-se a ser um espaço de apoio ao estudante. As atividades 

iniciaram em março de 2013, ocorrendo semanalmente de segunda à quinta-feira, das 17:00h 

às 19:00h, em uma ou mais salas do prédio do Centro de Ciências Naturais e Exatas ( CCNE). 

O projeto ficou conhecido na UFSM como Grupo de Apoio, um espaço onde estudantes 

veteranos, bolsistas e colaboradores do projeto auxiliam alunos dos primeiros semestres 

acadêmicos de diferentes cursos em suas disciplinas iniciais. A iniciativa propõe-se a ajudar 

nas tarefas que envolvem conhecimento de física e matemática, das disciplinas básicas do 

primeiro ano acadêmico, indicando literaturas, sugerindo algumas dicas de estudos e 

auxiliando nos cálculos matemáticos.  

O Grupo de Apoio começou a sua atuação com uma oferta de atendimento presencial, 

onde o aluno é prontamente atendido pelo bolsista do projeto. Mas, naturalmente, fomos 

estimulados a oferecer também um atendimento a distância, por e-mail e pela plataforma 

Moodle. O grupo iniciou também, em 2014, uma parceria com o Núcleo de Apoio à 

Aprendizagem na Educação (Ânima) e o Núcleo de Acessibilidade da UFSM, atendendo 

alunos que ingressam na instituição pelas Ações Afirmativas da Cota B e outras. Esses 

estudantes são acompanhados por um Educador Especial do Núcleo de Acessibilidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia de trabalho consiste em auxiliar os estudantes na construção de um 

conhecimento continuado pós-aula, ou seja, sanar dúvidas, dificuldades em conteúdos básicos 

em relação à matemática e física. Ainda são oferecidas orientação de estudos, indicações de 
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livros e bibliografias auxiliares, também ocorrendo, quando necessário, comunicação com os 

cursos e professores desses alunos.  

 

 

O projeto disponibiliza quatro dias da semana para o atendimento do público, sendo eles 

de segunda-feira à quinta-feira, das 17h às 19h. O objetivo desse horário é facilitar o acesso a 

educandos dos diferentes turnos, ainda contemplando os do período noturno, que, na grande 

maioria, não dispõem de horário para a tradicional monitoria. 

O aluno comparecendo ao projeto, perguntamos qual necessidade o mesmo possui e então 

o encaminhamos ao bolsista, que sanará ou indicará soluções para a necessidade apresentada.  

Após o atendimento, é pedido que o educando assine um formulário informando o curso em 

que estuda e e-mail para contato.   

O Grupo de Apoio atende também, como complementação aos encontros presenciais, 

pelo e-mail (gapoioufsm@gmail.com) e pela plataforma Moodle. Para atender aos estudantes, 

o projeto conta com 5 bolsistas, os quais auxiliam no planejamento, execução e avaliação das 

ações do projeto. O bolsista também ajuda na construção de um plano de atividade 

continuada, preparação de grupos de estudos, redação de material didático, divulgação nos 

meios eletrônicos e participação na elaboração de relatórios e em eventos de extensão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Ao longo do ano, percebemos que muitos dos alunos buscavam apenas a resolução do 

exercício. De alguma forma, copiavam a atividade e esperavam uma repetição da mesma nas 

avaliações, não buscando efetivamente uma base, uma maturidade ou ainda uma 

independência intelectual em relação ao raciocínio lógico e dos conceitos. Aos poucos, 

estamos conseguindo reverter esse tipo de pensamentos. 

Inicialmente as atividades do projeto seriam desenvolvidas por bolsistas acadêmicos de 

física e matemática. Posteriormente, verificou-se a necessidade de procurar colaboradores de 

outras áreas. 

De acordo com a fig. 1, foram atendidos 22 cursos durante o ano de 2013, sendo 

realizados 451 atendimentos. Esses atendimentos contemplaram 114 alunos diferentes, o que 

representa, em média, uma procura de 4 vezes ao longo do ano letivo por aluno. 
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Figura 1 - Atendimento por curso 

 

 

Quando analisamos a demanda de atendimento por curso, verificamos que a maioria dos 

alunos que procuram o atendimento é oriunda dos cursos de Engenharia de Controle e 

Automação, Meteorologia, Tecnologia de redes de computadores, Física, Matemática, 

Agronomia, Engenharia Acústica e Farmácia. 

A Fig. 2 mostra os dias em que o Grupo de Apoio obteve uma maior procura no ano. 

 

 
 

Figura 2 - Frequência de atendimento no ano letivo de 2013 
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De acordo com a Fig. 2, a procura foi sempre maior quando próximo às datas destinadas 

às avaliações. A proposta visa estimular grupos de estudos contínuos, com frequentadores 

permanentes, para que se possa auxiliar os acadêmicos a compreender os conteúdos desde o 

momento inicial da disciplina. Buscando estratégias para 2014, que priorizem organização, a 

retomada de conteúdos básicos e qualidade na aprendizagem dos alunos, pretende-se oferecer 

Minicursos introdutórios de Matemática, Física e Química. Acreditamos que não adianta 

somente trabalhar nas questões mais emergenciais, e sim ir construindo com o aluno uma 

aprendizagem do conteúdo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com o andamento do projeto, notou-se a importância da criação de ações preventivas 

como orientações e planos de estudos prévios, para que o acadêmico possa esclarecer as suas 

dúvidas durante o semestre e não somente em semana de provas. Os dados apresentados nos 

gráficos demonstram a necessidade de expansão e maior divulgação das ações do Grupo de 

Apoio. Uma análise dos atendimentos em 2013 está auxiliando na procura de novas 

estratégias para 2014.  

Alternativas como a proposta do projeto Integração e Acompanhamento da 

Aprendizagem em Física e Matemática podem contribuir no processo de inclusão, 

contribuindo para a diminuição das reprovações estudantis e, consequentemente,  

minimizando a evasão na UFSM. O grupo pretende trabalhar a sua prática nesse sentido,  

 

 

 

potencializando o alcance dos objetivos originais, através da identificação e correção dos 

pontos fracos, assim como do reforço dos pontos fortes. 
 

5  REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO  

 

FONSECA, M. C. F.R. Educação Matemática de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: 2ª. ed., 

3 reimp. Autêntica, 2007. 

 

LORENZATO, S. Para Aprender Matemática - Campinas, SP: Autores Associados, 2006.  

 

MOEHLECKE, S. Ação afirmativa no ensino superior: entre a excelência e a justiça 

racial. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 88, p. 757-776, Especial - Out. 2004, Acesso em: 

04.mai. 2014, disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br> . 

 

UFSM, Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social - Relatório de 

Atividades (2008-2011) Acesso em: 01 jun. 2014 Disponível em: 

<http://w3.ufsm.br/prograd/artigos_not.php?id=7>. 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://w3.ufsm.br/prograd/artigos_not.php?id=7

