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Apresentação
Os organizadores

A realização da III Mostra UFCA, evento ocorrido entre os dias 19 e 21 de outubro de 2016, legou-nos
uma convicção: a potência transformadora que surge das atividades e formas de protagonismos coletivos dentro da
Universidade Federal do Cariri. A III Mostra, em meio a um período de profundos questionamentos quanto às políticas
nacionais de educação, nos indicou que uma série de importantes ações vem ocorrendo na UFCA, possibilitando
maiores e melhores interlocuções entre o universo acadêmico e a vida em sociedade. Nesse sentido, os relatos de
experiências nas modalidades de cultura, ensino, extensão e pesquisa nos evidenciaram a força modificadora das
intervenções de toda comunidade acadêmica, indicando percursos metodológicos e o caráter inseparável entre
conhecer e fazer, entre pesquisar e intervir.
Nesses três dias de evento foram realizados a apresentação de 187 relatos de experiências, 62 oficinas, 12
apresentações artístico-culturais e esportivas, além de mesas de debate, rodas de conversa, lançamento de livros
e, principalmente, a configuração de um espaço habitado, vivenciado pela troca generosa de saberes e afetos. Esta
coletânea visa compor o registro dos encontros engendrados a partir dos relatos de experiências, e, mais do que
apenas compor registros de pesquisadores, procuramos aqui compartilhar a produção plural de saberes em um
processo no qual estudantes, servidores técnico-administrativos e professores puderam pensar-intervir na região do
Cariri, munidos de um conhecimento que deixa de ser somente acadêmico, em sentido restrito, e passa a ter um
alcance universal.
A presente edição dos Relatos de Experiências trata-se da compilação dos textos submetidos à III Mostra
UFCA, organizados pelas pró-reitorias fins da UFCA – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI),
Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT) e Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) – e envolve
as atividades desenvolvidas na Universidade Federal do Cariri ao longo do ano letivo de 2016. São 4 volumes em
que constam os relatos nas modalidades de pesquisa (34 relatos), extensão (66 relatos), cultura (22 relatos) e ensino
(65 relatos). Com esta publicação, nossa principal meta é abrir para o leitor um painel amplo do que vem sendo
realizado no âmbito da UFCA e dar a tais ações o merecido destaque e, sobretudo, difundir as singularidades e a
força de transformação que surge do entrelaçamento da pesquisa científica, do exercício da cidadania, das práticas
de ensino e da valorização da cultura do Cariri cearense.
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Monitoria como espaço para o
protagonismo do discente no
processo de ensino-aprendizagem
em semiologia médica: um relato
de experiência
José Saulo Martins de Oliveira
Álvaro Maciel Oliveira
Lucas Fortes Portela Ferreira
Laís Chaves Maia
Lucas Alves Araújo de Oliveira
Ana Beatriz Fernandes Cavalcante
Sandra Barreto Fernandes da Silva
1 INTRODUÇÃO
Desde a fundação das primeiras universidades, datadas no século XIX, que o ensino e a pesquisa
balizam a construção do conhecimento, traduzidas na associação entre criação e a transmissão do saber.
Hoje, além desses dois pilares fundamentais, as universidades têm um número crescente de outras
atribuições. Com a regulamentação do “Centro Universitário” (Decreto Federal 2.207/97), a participação
de docentes no processo de construção do conhecimento se tornou indispensável, seja em busca de
titulação ou na realização sistemática de pesquisas, frente ao perfil profissional e técnico atribuído pelo
decreto. Além da presença ativa dos docentes, os discentes passam a ser atores no processo de construção
do conhecimento na medida em que auxiliam outros estudantes e são auxiliados por seus professores
tanto para fins de ensino quanto para pesquisa e extensão (BARRETO, 2007).
Assim, os acadêmicos passam a ser protagonistas no fenômeno do aprendizado, tendo maior
importância na aquisição das próprias competências. Ao mesmo tempo, a formação acadêmico-profissional,
científica e humana cada vez menos se limita aos muros da universidade, na medida em que adentra o
território, atinge uma determinada população e avalia seus determinantes em saúde. Nesse contexto, os
professores têm um novo papel: inspirar os discentes na educação entre pares, por meio de tarefas que
7

os motivem e ajude a explorar novos caminhos. O ambiente acadêmico ainda representa ponto de partida
na descoberta e ativação das potencialidades dos acadêmicos, a fim de que estes adquiram competências
que lhes permitam, num futuro próximo, exercer a profissão que escolheram (SANTANA, 1999)
Ao longo de sua criação, a universidade passa a agregar funções, deixando de ser apenas um
centro transmissor de conhecimento para aqueles que procuravam uma formação profissional, para
ser um gerador de conceitos e propagador das novas descobertas para a sociedade. Atualmente, as
Instituições de Ensino Superior (IES) em saúde tem a missão de readequarem-se na direção de um ensino
que valorize a equidade e a qualidade da assistência, agregando eficiência e relevância ao trabalho em
saúde. No tocante da educação médica, a mudança verificada visa formar médicos com habilidades
adequadas às exigências da carreira profissional e ao contexto social e necessidades da população a ser
cuidada (CIRYNO, 2004).
Na perspectiva de contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem na universidade,
essa mudança pode ser reconhecida como possibilidade de ruptura com o paradigma dominante, com o
desenvolvimento de formas alternativas de trabalhos que quebrem a estrutura tradicional. Muitas vezes
na contramão do modelo dominante de ensino, e mesmo de uma visão de inovação tecnicista e alienante,
o modelo de inovação que procura explorar novas alternativas que se abrem ao conflito e contradições,
pode ser relevante marco para a construção de novas possibilidades no ensino médico (CUNHA, 2001).
Segundo Pereira e colaboradores (2010), as atuais diretrizes curriculares para os cursos de
graduação na área da saúde apontam que, para que o estudante possa desenvolver as competências
requeridas para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), é necessária que a compreensão pedagógica
seja ampliada por parte do professor, onde o estudante deixa de ser o objeto de intervenção educativa,
adquirindo adjetivo de ser histórico, ativo, crítico, com condições de pensar, criar e intervir na realidade
onde está inserido. O estudante deve, portanto, ser considerado ator, construtor de seu processo de
aprendizagem e o professor deve conhecê-lo do ponto de vista pedagógico e humano, auxiliando em seu
percurso de aprendizado e desenvolvimento (MENEGAZ, 2016).
Para que isto ocorra, além de mudanças de compreensão, serão necessárias mudanças nas
práticas, pois ainda predominam práticas pedagógicas transmissivas, conteudistas e fragmentadas, onde
há pouco conhecimento sobre os alunos e valorização das demandas individuais de aprendizagem,
possivelmente fruto de deficiências na formação docente, mesmo em um período onde, por conta do
desejo de mudanças de perfil do egresso, compreensão e práticas pedagógicas, esta fosse tão demandada
(LIMA, 2013).
Nesse contexto, a estratégia de formação de monitores e monitoria surge como ferramenta potente para
mudança das práticas pedagógicas vigentes.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Nunes (2007), a monitoria acadêmica representa um espaço de formação para o
monitor e para o próprio professor, bem como uma ação que visa contribuir com a melhoria da qualidade
da educação, sendo planejada para o processo de ensino. O professor-orientador deve envolver o monitor
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nas fases de planejamento, interação em sala de aula, laboratório ou campo e na avaliação dos alunos e
das aulas, a fim de tornar o processo ensino-aprendizagem mais cooperativo.
Essa prática da monitoria privilegia um espaço na vida acadêmica que possibilita, ao aluno,
a criação de vínculos diferenciados com a universidade, com o conhecimento e com as questões
educacionais. Tais vínculos proporcionam maior contato com professores, funcionários e corpo discente e,
consequentemente, maior contato com o conhecimento e com as questões administrativas. Sua finalidade
é aperfeiçoar o processo de formação profissional e promover a melhoria da qualidade de ensino, criando
condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade
docente do monitor. Os programas de monitoria têm que proporcionar aos graduandos a possibilidade de
otimizar o seu potencial acadêmico, auxiliando-os na formação profissional (NATARIO, 2010).
A monitoria abrange o conteúdo da grade curricular, divido por disciplinas, aonde o monitor
conduz um grupo de alunos trabalhando conhecimentos, habilidades ou a combinação de ambos. Deve
haver flexibilidade na condução de atividades de monitoria entre pares e grupos para que haja troca
de experiências e para que o esclarecimento de dúvidas ocorra de maneira espontânea, conforme as
necessidades dos estudantes. Parece haver um crescimento no interesse por esse tipo de monitoria,
chamado de “monitoramento de base entre iguais”, uma vez que o monitor não precisa ter habilidades
superiores às dos colegas, apenas um domínio maior sobre uma pequena parte do conhecimento,
ou, então, que ambos, colega e monitor, possuem habilidades equivalentes e, nesse caso, trabalhem
conjuntamente para um aprofundamento do estudo. O monitor representa um estudante inserido no
processo ensino-aprendizagem que se dispõe a colaborar com a aprendizagem de seus colegas, e que, ao
mesmo tempo em que ensina, também aprende (NATARIO, 2010).
Para o fim de desenvolvimento deste estudo optou-se pela análise da prática da monitoria
na disciplina de Semiologia Médica da Universidade Federal do Cariri – Ceará (UFCA). A disciplina de
Semiologia Médica é a introdução à fase clínica da graduação e, portanto, o contato inicial do aluno de
Medicina com o paciente. Trata-se de um momento importante de construção de uma teoria e de uma
prática capazes de preparar o aluno para o cuidado ao paciente, abordando aspectos essenciais da arte
médica. A Semiologia proporciona também o aprendizado dos primórdios da relação médico-paciente e
se articula com todas as demais disciplinas médicas, representando um marco na entrada para o ciclo
profissional do curso (SOUSA-MUNOZ, 2011).
A disciplina de Semiologia constitui a base de todas as especialidades da grade curricular da
graduação do curso de Medicina em que o aluno tem a sua primeira experiência da prática de como
se deve abordar o paciente, respeitando a ética médica. Nela, o aluno é auxiliado pelo corpo docente
na construção de princípios com qualidades médicas necessárias para se estabelecer uma boa relação
estudante-paciente. O treinamento para aquisição desses conhecimentos requer o desenvolvimento por
parte de cada aluno de habilidades psicomotoras e de atitudes na coleta de dados e exame físico do
paciente para elaboração de um raciocínio clínico, com a formulação de hipóteses diagnósticas e condutas,
de maneira objetiva e eficiente. Portanto, para alcance destas metas, são necessários treinamentos
com aulas teóricas e práticas em pequenos grupos, para que o monitoramento do aluno seja de forma
individual e direcionada, com a orientação de monitores, sob a responsabilidade e supervisão do docente.
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No curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri, a disciplina de Semiologia Médica é
dividida em dois módulos denominados Abordagem do Paciente e Bases Fisiopatológicas e Terapêuticas
dos Principais Sintomas e Sinais e Abordagem do Paciente e Bases Fisiopatológicas e Terapêuticas das
Grandes Síndromes, ambos com carga horária de 216 horas/aula e com duração de oito semanas.
Durante o primeiro módulo o aluno tem sua iniciação clínica com aquisição de técnicas e conhecimentos
necessários para uma boa base metodológica, útil na sua vida prática atual e futura. Além disso, há o
preparo do aluno para seu primeiro contato com o doente, baseado nos princípios éticos, visando uma
boa relação estudante-paciente, identificação de seus principais problemas de saúde, com o estudo dos
sinais e sintomas, correlacionando-os à anatomopatologia e princípios terapêuticos, propiciando-o a um
raciocínio lógico para elaboração de hipóteses diagnósticas consistentes e tomadas de decisões, visando
o bem-estar geral do paciente. Em todas as circunstâncias, busca-se o exercício de uma avaliação onde
o paciente é tratado como um ser biopsicossocial e não apenas como portador de uma determinada
patologia ou estado de saúde.
No segundo módulo, o aluno já possui o conhecimento dos sinais e sintomas e dá continuidade
com o estudo das Grandes Síndromes, correlacionadas à anatomopatológica e princípios terapêuticos,
baseado na ética médica e na boa relação estudante-paciente, com identificação de seus principais
problemas de saúde, propiciando-o a um raciocínio clínico para elaboração de hipóteses diagnósticas
consistentes e tomada de decisões, sempre visando o bem-estar geral do paciente. Ambos os módulos
possuem aulas práticas e teórico-práticas, estas são divididas em oficinas, estudo de anamnese, aulas
práticas em enfermaria ou ambulatório, apresentação de casos clínicos e treinamento com monitores.
3 OBJETIVO
Descrever a experiência do fazer discente no programa de monitoria da disciplina de Semiologia
do curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência. O propósito da pesquisa descritiva
é observar, descrever e explorar aspectos de uma situação. O estudo desenvolveu-se através da observação
da atuação dos monitores nos campos de prática. Os dados referem-se às atividades desenvolvidas pelos
monitores durante o primeiro semestre de 2016. Todas as atividades descritas compõem o Plano de
Monitoria, documento elaborado pelo corpo docente para nortear as ações de monitoria da disciplina,
fazendo parte do Programa de Iniciação à Docência – PID.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A monitoria de Semiologia foi realizada por 12 alunos monitores (quatro do 7º período, cinco do
6º período e três do 5º período), previamente selecionados, que já haviam cursado a disciplina, ou seja,
alunos do 5° período em diante, já que a mesma é ofertada no 4° período. Os monitores selecionados
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permanecem nesta função por doze meses. Os monitores dividiram-se em quatro grupos de 3 para a
realização das oficinas, sendo os temas de cada oficina divididos de forma igualitária, entre os grupos
de monitores, pelo professor coordenador do módulo. As atividades realizadas durante a monitoria se
dividiram entre oficinas e acompanhamentos em campos de prática. As oficinas foram realizadas em sala
de aula, sobre os temas já debatidos com o professor, mas voltadas à prática de procedimentos técnicos
para verificação dos sinais e sintomas. O conteúdo abordado nas mesmas referiu-se à demonstração
prática dos seguintes temas: Semiotécnica da Anamnese; Exame Físico do Aparelho Cardiovascular;
Exame Físico do Aparelho Respiratório; Exame Neurológico; Exame Físico do Abdômen; Avaliação dos
Sinais Vitais e Dados Antropométricos.
Além do professor, três monitores auxiliaram na condução das oficinas. A turma foi dividida em
dois grupos, sendo cada grupo assistido pelo professor e monitores em horários diferentes. O professor
realizou a demonstração prática de como deve ser realizado o exame físico, assim como a coleta de dados
antropométricos e sinais vitais, dando oportunidade dos alunos também o fazerem, sob orientação do
monitor e supervisão do professor, em forma de treinamento. Os monitores foram escalados em grupos
para cada oficina, de forma prévia, pelo coordenador da disciplina. Vale ressaltar que as orientações
práticas da técnica de cada exame físico foram aprimoradas no decorrer das práticas em enfermaria, bem
como o reforço destas orientações pelos monitores, que podia ser solicitado pelos alunos, em horários a
combinar, conforme necessidade da turma.
Por sua vez, o acompanhamento no campo de prática foi realizado em três serviços de saúde
distribuídos na região do Cariri: Hospital do Coração do Cariri (Enfermaria Clínica I e II do SUS) em
Barbalha; Hospital Regional do Cariri (Juazeiro do Norte) – Clínica Médica II e III; e Centro de Especialidades
do Crato – Posto da Grota (Ambulatório de Cuidados Paliativos). A turma de semiologia foi divida em
4 grupos (com 10 alunos aproximadamente cada um), ficando cada grupo em um campo de prática
distinto, com frequência de dois encontros por semana. Cada campo de prática tinha um professor e
3 monitores à disposição, e o rodízio dos campos foi organizado de modo que cada aluno perpassasse
todos os campos oferecidos. No campo de prática, o professor e/ou monitor realizou a seleção prévia de
pacientes internados ou agendados para avaliação em cada aula prática.
A aula prática em enfermaria ou ambulatório consistiu na coleta da Anamnese e na realização do
Exame Físico. Para coleta da primeira anamnese, foi exigida a permanência do monitor junto aos alunos,
na beira do leito, durante todo o tempo, auxiliando-os no esclarecimento de dúvidas e orientações. Com
relação ao exame físico, este foi demonstrado inicialmente pelo professor e após isso, cada aluno foi
estimulado a fazê-lo, sob supervisão do docente e monitores. Para a realização das práticas, se seguiu
instrumentos de guia de coleta, denominados Roteiros de Anamnese e Exame Físico, elaborados e
entregues pela coordenação da disciplina.
Nas aulas seguintes, cada professor escolheu sua didática de condução de aula prática, dando
oportunidade de cada aluno também fazê-lo, sempre sob orientação do monitor e supervisão do professor.
Ao final de cada discussão, o professor apresentou o prontuário do paciente, em cujo caso foi discutido,
para que o aluno aprendesse a manusear e observar como são registradas as informações nele contido,
assim como a terapêutica e tomada de decisões administradas, orientação para iniciação ao raciocínio
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clínico, com levantamento de possíveis hipóteses diagnósticas e listagem de problemas de saúde do
paciente.
Ao final das atividades teóricas, teóricas-práticas e práticas, os alunos foram capazes de: saber
abordar o paciente, tendo uma visão do mesmo como um ser biopsicossocial e em conformidade com
os Art. 27 e 110 do Código de Ética Médica; ter conhecimento dos principais sinais e sintomas e das
grandes síndromes, correlacionando-os à anatomopatologia e princípios terapêuticos; coletar os dados
da História Clínica e organizá-los de forma cronológica, assim como registrá-los com termos técnicos
adequados; elaborar um raciocínio clínico para levantar hipóteses diagnósticas e principais problemas de
saúde detectados; ter conhecimento sobre sigilo médico e particularidades; conhecer e saber manusear
o prontuário médico; saber discutir, elaborar e apresentar um caso clínico; ter postura conforme a ética
médica, sabendo ter uma boa convivência e trabalho em equipe com os demais colegas de turma,
docentes e monitores.
A avaliação das práticas deu-se pela correção das atividades propostas, tanto no momento
das oficinas/práticas quanto após a realização das mesmas. A avaliação após a prática não ocorreu de
forma obrigatória, ou seja, cada aluno teve a opção de mandar ou não sua atividade via e-mail para
correção pelos monitores. A avaliação no momento da prática se deu pela observação da realização dos
procedimentos aplicados pelos alunos, sendo a correção feita após o término da atividade, podendo
ser individual ou coletivo. Os monitores também receberam avaliação durante o período de vigência da
monitoria. Foram realizadas reuniões, no decorrer da disciplina, com a Coordenação do Projeto, onde os
monitores apresentaram relatos sobre suas atividades. O monitor também foi avaliado pela frequência às
aulas práticas de cada rodízio e pela participação na discussão dos temas escolhidos junto à coordenação.
Os docentes avaliaram os monitores através da participação nas aulas práticas e desempenho individual.
Ao final do semestre, através dos relatos, percebeu-se que cada monitor havia atendido em
média 5 alunos por semana ao longo de 18 semanas aproximadamente. As principais dificuldades dos
alunos estavam na construção da Anamnese, na avaliação da Ectoscopia (primeira parte do Exame Físico),
na palpação da tireoide, na ausculta pulmonar e cardíaca e na palpação do abdome. Com relação à
Anamnese, as dúvidas eram sanadas no momento da prática e, também, via e-mail após a mesma. Os
alunos mandavam suas anamneses para o e-mail em comum dos monitores, e estes corrigiam e enviavam
de volta para o aluno. A dúvida da avaliação da Ectoscopia era resolvida no próprio campo de prática,
na abordagem ao paciente. Já com relação à palpação da tireoide, foi realizada a demonstração em
uma oficina, nos próprios alunos e, se a dúvida persistisse, era sanada no campo de prática junto ao
paciente, fazendo a demonstração prática do procedimento. Do mesmo modo da palpação da tireoide, as
dúvidas da ausculta pulmonar e cardíaca foram resolvidas. A palpação das vísceras abdominais, por sua
vez, foi demonstrada em sala de aula e, também, nas enfermarias, sempre que as dúvidas surgiam. Ao
mesmo tempo em que as dúvidas eram solucionadas, eram feitas as avaliações de cada aluno e de seu
desempenho ao realizar os procedimentos, através da forma como abordavam os pacientes, das técnicas
implementadas nos exames, etc. A nota prática dos alunos foi dada, pelos professores, em avaliação feita
no campo de prática ao abordarem e examinarem os pacientes, no final da disciplina, após meses de
prática.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência enquanto monitor foi muito proveitosa, visto que se permitiu um maior ganho de
conhecimento e experiência na área da docência. Isso se torna mais relevante por se tratar de uma
disciplina que constitui a base de todas as especialidades da grade curricular da graduação do curso de
Medicina, em que o aluno tem a sua primeira experiência da prática de como se deve abordar o paciente,
respeitando a ética médica. O aprendizado para a profissão médica dos monitores é incalculável, pois
nessa disciplina ajudamos o aluno na busca de uma construção de princípios com qualidades médicas
necessárias para se estabelecer uma boa relação estudante-paciente. O treinamento para aquisição desses
conhecimentos requer o desenvolvimento por parte de cada aluno, tanto de habilidades psicomotoras
como de atitudes, na coleta de dados e exame físico do paciente, para elaboração de um raciocínio clínico,
com a formulação de hipóteses diagnósticas e condutas de maneira objetiva e eficiente. Portanto, por
contribuir na aquisição do raciocínio clínico dos estudantes, o monitor se aperfeiçoa ainda mais na prática
médica, adquirindo mais capacidade técnica e mais experiência na relação médico-paciente.
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1 INTRODUÇÃO

Diante da diversidade de temas abordados durante a disciplina de Bases e Técnicas em Cirurgia
e Anestesiologia, adotamos, para este trabalho, a seguinte logística: foram escolhidos 3 temas principais
para serem brevemente explanados, formando-se uma base para o melhor entendimento dos relatos de
experiência que seguem a explanação.
1.1 OBJETIVOS
a. Contribuir para a aproximação entre os estudantes de diferentes semestres da Universidade
Federal do Cariri, permitindo troca de experiência, proporcionando uma melhor formação;
b. Estimular discentes e docentes a terem um diálogo mais próximo, usando o conhecimento em
saúde de modo dinâmico e acessível aos discentes;
c. Incentivar nos monitores o espírito da docência;
d. Oferecer aos estudantes de Medicina uma oportunidade de desenvolverem o diálogo e a
¹ villelackarine@gmail.com
² camilla.meireles@yahoo.com
³ rafaelcorreiacavalcante@gmail.com
4
levigmoura@hotmail.com
5
daraaalencar@gmail.com
6
aporto@ufc.br

15

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

responsabilidade social, essenciais no futuro exercício da Medicina.
e. Ampliar os conhecimentos teórico-práticos dos discentes sobre técnicas em cirurgia e
anestesiologia;
f. Promover o aprendizado contínuo nas áreas de Cirurgia, Anestesiologia e disciplinas correlatas,
através de grupos de estudo.
2 METODOLOGIA

3 RESULTADOS
3. 1 ASSEPSIA E ANTISSEPSIA
Os microrganismos contaminam artigos hospitalares, colonizam pacientes graves e podem
provocar infecções mais difíceis de serem tratadas. O risco de contraí-las depende, no entanto, do
número e da virulência dos microrganismos presentes e, acima de tudo, da resistência anti-infecciosa
local, sistêmica e imunológica do paciente e consciência dos médicos e paramédicos que atuam no
estabelecimento.
Na França, Saldmann demonstrou recentemente que 73% das pessoas saem do banheiro com as
mãos contaminadas (90% por Escherichia coli) e que, após duas horas, 77% exibem o mesmo germe na
boca.
3. 2 DEFINIÇÕES IMPORTANTES
Assepsia: é o conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos
no organismo.
Antissepsia: consiste na utilização de produtos (microbicidas ou microbiostáticos) sobre a pele ou

Monitoria de bases e técnicas em cirurgia e anestesiologia: relato de experiência

Busca-se uma ação conjunta entre o professor-orientador e os monitores, de modo que a aula
teórica ministrada no primeiro horário da manhã pelo docente seja reforçada pelos monitores através da
aula prática no segundo horário. Assim, a teoria se alia a prática e o aprendizado se torna consolidado.
O grupo de monitores conta com 6 discentes, os quais têm funções específicas, além da
responsabilidade de ministrar as oficinas práticas. Tais funções perpassam desde manter contato com
o orientador para eventuais dúvidas, comprar os materiais das práticas, manter contato com os alunos,
dentre outras.
Semanalmente ocorre uma reunião somente entre o professor e os monitores, na qual o docente
explana a prática a ser ministrada pelos discentes, aperfeiçoando a didática e o conteúdo a ser repassado.
As oficinas práticas acontecem todas as sextas-feiras, em um dos laboratórios da UFCA, durando
1 h e 30 minutos. Os 40 alunos da turma do quarto semestre se dividem em 6 grupos e cada monitor se
responsabiliza por um. Em todo o semestre são realizadas 16 práticas.
O professor está sempre presente avaliando o desempenho dos monitores e dos alunos.
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mucosa com o objetivo de reduzir os microrganismos em sua superfície.
Degermação: significa a diminuição do número de microrganismos patogênicos ou não, após a
escovação da pele com água e sabão.
Fumigação: é a dispersão sob forma de partículas, de agentes desinfectantes como gases, líquidos ou
sólidos.
Desinfecção: é o processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos e/ou se
inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos.
Esterilização: é processo de destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas
formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos,
toda esterilização deve ser precedida de lavagem e enxágue do artigo para remoção de detritos.
Limpeza: é a remoção mecânica de sujidade. É realizada pela aplicação de energia mecânica
(fricção), química (soluções detergentes, desincrustantes ou enzimáticas) ou térmica. O emprego associado
de todas estas formas de energia aumenta a eficiência da limpeza.
3. 3 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

3. 4 LAVAGEM DAS MÃOS:
Pode ser dividida em:
1. Lavagem básica – água e sabão;
2. Lavagem antissepsia – quando o antisséptico é degermante;
3. Antissepsia direta – quando o antisséptico não é degermante.
3. 4. 1 Lavagem básica:
Tem como objetivo retirar o sebo da pele assim como remover bactérias transitórias e algumas
residentes. Durante o desenvolvimento da técnica da lavagem das mãos, as mãos devem ser mantidas
numa altura relativamente superior aos cotovelos, deve-se ensaboar e friccionar as mãos por 15 segundos
em todas as suas faces, espaços interdigitais, articulações unhas e extremidades dos dedos. A secagem
é com papel toalha descartável. Deve-se fechar a torneira utilizando papel toalha descartável e é
aconselhado resistir ao álcool.
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Materiais críticos: materiais que penetram através de pele e mucosas, atingindo tecido
subepiteliais e sistemas. Ex.: bisturi, afastadores. Devem ser esterilizados.
• Materiais semicríticos: Entram em contato com pele não integra e com mucosas integras. Ex:
tubos, laringoscópios. Devem ser desinfectados.
• Materiais não críticos: Entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente. Ex: estetoscópio,
cadeira de rodas. Devem ser limpos.
•
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3. 4. 2 Antissepsia:
Tipos: Álcoois, Gluconato de clorexidina, Iodofórmios.
Álcoois: Baixo custo, rápida ação contra bactérias, fungos e vírus. O nível ótimo de atividade

acontece com o álcool etílico a 70%, pois a desnaturação das proteínas se faz rapidamente na presença
de água.
Desvantagens: Tem pouca ação residual. Secam muito rápido, são voláteis e inflamáveis e tem
diminuição de sua ação na presença de matéria orgânica (feridas, sangue e muco).
Indicado para antissepsia da pele para procedimentos de curta duração como, por exemplo,
punção venosa intermitente para coleta de amostras de sangue para exames laboratoriais.
Principais usados: etílico, N-propílico e isopropílico.
Iodofórmios: Início da ação efetiva: intermediário (1 a 2 minutos).

Vantagens: não mancham tecidos, causam menor irritabilidade na pele e toxicidade que o iodo;
Desvantagens: redução da atividade na presença de matéria orgânica e pode causar

hipotireoidismo em recém-nascidos;
Clorexidina: Início da ação efetiva: 15 segundos.

• Mecanismo de ação: ruptura da parede celular e precipitação dos componentes internos da
célula com consequente morte celular.
• Espectro de ação: excelente contra os microrganismos Gram positivos, boa contra Gram
negativos, fungos e vírus, pouca contra o bacilo da tuberculose.
• Efeito residual: excelente (6 a 8 horas).
• Concentração: solução degermante a 2 ou 4%; solução alcoólica a 0,5% e solução aquosa a
0,2%.
Vantagens: baixa toxicidade, absorção e irritabilidade, atividade não é afetada na presença de
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• Espectro de ação: bom contra as bactérias Gram positivas e Gram negativas, fungos,
micobactérias e vírus;
• Mecanismo de ação: penetram a parede celular dos microrganismos, oxidam e substituem o
conteúdo microbiano por iodo livre levando a morte celular;
• Efeito residual: regular (2 a 4 horas);
• Concentração: 10%, com 1% de iodo livre;
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matéria orgânica. É uma boa alternativa para pacientes e profissionais alérgicos ao iodo.
Desvantagens: é fórmula dependente, cuidados específicos devem ser tomados quanto a

formulação e estabilidade da solução. Não utilizar no globo ocular, ouvido médio, cérebro, meninges e
irrigação de cavidades corpóreas. Causa manchas em tecidos quando alvejados com cloro.
Preparo da equipe cirúrgica
1. Degermação das mãos e antebraços durante 5 minutos, antes da primeira cirurgia. Caso haja
mais cirurgias, este tempo cai para 3 minutos;
2. A clorexidina apresenta maior efeito residual que o iodo, de 6 a 8 horas, devendo ser a opção
para cirurgias prolongadas;
3. Não misturar clorexidina e PVPI;

Preparo do campo cirúrgico
1. Degermação com PVPI ou clorexidina degermante, seguida de enxágue com compressa
embebida em soro fisiológico e secagem;
2. Antissepsia com o mesmo princípio ativo, em veículo alcoólico, partindo do ponto onde será feita
a incisão para a periferia. Deixar a pele secar naturalmente;
No caso de mucosas, a antissepsia será feita com PVPI ou clorexidina em veículo aquoso,
realizando se 2 aplicações.
4 RELATO DE EXPERIÊNCIA
Diante do exposto, percebemos a importância da assepsia e antissepsia para a proteção do
ambiente de trabalho médico e prevenção de doenças para médicos e pacientes, o que levou nosso
orientador a colocá-la como uma das práticas da disciplina.
A prática de assepsia e antissepsia, como base dos métodos cirúrgicos, é a primeira a ser
ministrada pelos monitores. No mesmo dia que conhecemos nossos alunos, os quais passaríamos 6
meses encontrando semanalmente, tivemos que passar confiança para que eles pudessem valorizar este
conteúdo que, apesar de básico, é imprescindível para redução da morbimortalidade. Fazer os alunos
entenderem a importância da sistematização da lavagem de mãos e darem valor a uma ação tão simples,
tornando-a um hábito foi uma proposta desafiadora.
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4. A escovação é recomendada para as unhas e leito ungueal. Preparo do campo cirúrgico.

19

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

Monitoria de bases e técnicas em cirurgia e anestesiologia: relato de experiência

Começamos com receio de que os alunos menosprezassem a prática devido sua facilidade. Porém eles
foram capazes de assimilar que, para se conseguir grandes resultados, temos que ter uma base sólida,
sistematizada, guiada por passos que não podem ser esquecidos ou negligenciados.
Conseguimos transmitir para os alunos a ideia de que sem a lavagem de mãos correta, sem a
preparação correta do campo e sem os cuidados assépticos necessários, não existe, por exemplo, uma
laparotomia sequer que obtenha êxito. Sem a base não há resultados grandiosos.
Todos os passos da degermação e antissepsia foram ensinados, todas as técnicas utilizadas por
nossos professores foram explanadas. Detalhes como “só sair da pia após a água começar a gotejar de
seu braço”, “não deixar a água retornar no sentido cotovelo-mão”, “fechar a torneira com um papel
toalha”, foram enfatizados exaustivamente.
Mesmo diante da simplicidade da prática surgiram dúvidas relevantes, que ajudaram na construção
do conhecimento e a facilitação das práticas médicas futuras. A diferenciação entre degermantes e
antissépticos foi a dúvida mais discutida.
Ao final de minha explanação, foi a hora de cada aluno praticar repetidamente as técnicas
previamente explicadas. Durante esse momento, várias foram as vezes em que os estudantes enfatizaram
a relevância daquele momento de prática, no qual eles tinham a oportunidade de identificar suas
dificuldades e tê-las sanadas concomitantemente. Eles reconheceram que até uma ação básica como a
lavagem de mãos merece ser abordada, pois alguns passos são frequentemente esquecidos ou realizados
de forma errada, o que compromete o resultado final de assepsia.
Estivemos diante de uma prática com custos ínfimos em detrimento dos gigantescos conhecimentos
repassados aos estudantes.
Diante do relatado, levo de lição que o básico nunca deve ser esquecido para que o complexo
seja alcançado com excelência e que, o importante para o reconhecimento da importância da base é a
forma como se aborda o assunto.
Poderíamos ter levado os alunos a nem mesmo comparecer a aula ou prestar atenção à
explicação somente por saberem o tema da prática. Porém enfatizamos a relevância de forma que, todos
demonstraram interesse em aprender os detalhes das técnicas, tendo assim captado a mensagem passada
pelos monitores.
Ao final da prática, todos os alunos ajudaram a organizar o laboratório de forma bastante
educada, agradecendo aos monitores. Isso evidenciou o cuidado dos alunos com a instituição e com os
monitores, além de nos incentivar a desenvolver práticas cada vez melhores, admirando cada vez mais a
docência e suas peculiaridades, onde quem ensina, muitas vezes, aprende mais do que quem recebe.
A primeira prática foi o maior incentivo para a dedicação às próximas práticas. Ver os alunos dos
semestres mais novos passarem por tudo que passamos sendo guiados por nós é um orgulho grandioso,
ser agente promotor da educação médica é um presente que a monitoria nos oferece.
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5 SUTURAS E FIOS
Estratégias para conter o sangramento profuso de feridas ou mesmo para fechamento de soluções
de continuidade que eram profundos ou extensos são adotados há milhares de anos, tendo relatos desde
a época de 3500 a.C.
Com o passar dos anos, tanto as técnicas utilizadas quanto os fios utilizados para o fechamento
das feridas foram aperfeiçoando-se e chegando a um ponto de extrema complexidade, em que, para
cada situação, utiliza-se de uma abordagem diferente para uma melhor resolução. Isso inclui também
diferentes tipos de agulha para cada tecido.
Agulhas:
• Cortantes: são mais utilizadas na pele. Geralmente sua ponta é triangular ou romba (retangular).
• Não cortantes: são mais utilizadas para tecidos mais frágeis, como fígado e baço. Seu corpo é
redondo, tendo uma ponta fina, sendo, portanto, não cortante ao tecido.

• Ponto simples: é o ponto de início do aprendizado das suturas. Geralmente ele é utilizado para
quase todas as situações, excetuando-se cirurgias videolaparoscópicas.
• Ponto simples invertido: é mais utilizado para mucosas, uma vez que o nó fica para dentro, assim
como para órgãos ocos.
• Donatti ou U vertical: minimiza significativas tensões, assim como é bastante homeostático e
consegue manter aproximação de bordos que estão bastante distantes. Também é conhecido
como “longe-longe perto-perto” devido à técnica empregada para sua efetuação.
• U horizontal ou colchoeiro: é de rápida execução, reduz o espaço morto e amplia a tensão na
linha de sutura.
• Ponto em X: útil para a união de tecidos subjacentes como tendões músculos e fáscias. Também
é bastante homeostático.
Suturas contínuas:
• Chuleio simples: sua maior vantagem é a rapidez. Ela costuma ser utilizada em videolaparoscopias.
Sempre seu início vai se dar por um ponto simples, por isso tal técnica é de extrema importância.
• Chuleio ancorado: é mais isquemiante do que o chuleio simples, e é contraindicado em músculo,
pele e aponeurose. Sua técnica é praticamente igual à do chuleio simples, excetuando-se à parte
de ancoragem que é feito a cada alça formada na sutura.
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Suturas descontínuas:
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Fios absorvíveis: podem ser utilizados em órgãos e mucosas, pois são degenerados pelo
organismo ao longo do tempo
•

Categute: provoca grande reação tecidual e tem um tempo de absorção imprevisível, além de
estar relacionado à encefalopatia espongiforme. Se ela for cromada, seu tempo de absorção
passa a ser maior

•

Dexon: é sintético. Tem ótima força tênsil. É bastante utilizado em suturas intradérmicas.

•

Vycril: é o fio mais usado em ginecologia e obstetrícia. Existe o vycrilplus, que protege contra
Staphylococcus aureus e epidermidis.

•

Poligliconato: ele tem uma boa memória, passa facilmente através os tecidos e demonstra uma
maior força tênsil.

•

PDS: ele é esterilizado pelo óxido de etileno e tem maior flexibilidade do que dexon, vycril e
polipropileno.

•

Seda: Ele é barato e dá nós seguros, mas que possui uma pequena força tênsil.

•

Nylon: Por sua propriedade de elasticidade, ele é muito utilizado em superfícies. O monofilamentar
possui uma ótima memória, enquanto o multifilamentar não possui característica tão boa

•

Polipropileno: possui elevada força tênsil e elasticidade. É bom em suturas contínuas, não possui
alto risco de infecção e há grande facilidade em sua remoção.

•

Poliéster: é usado para implantação de próteses, elevações de face e cirurgias cardiovasculares,
devido à reação tissular mínima, à elevada resistência à tração, à boa movimentação e à duração

Passos para uma sutura:
O aprendizado para a realização de uma sutura devido começar nas faculdades de medicina,
sendo abordada uma técnica não só metodológica, mas também prática. Entretanto, na maior parte das
instituições isso não ocorre, ficando a cargo do aprendizado na vida médica, deixando sujeitos tanto o
médico quanto o paciente a um procedimento que poderia ser melhor elaborado.
É importante, antes de tudo, saber enumerar os passos para uma sutura feita em tecidos
superficiais, o que é bastante encontrado em emergências, durante e logo após a graduação.
1º: Utilizar material antisséptico para limpar a ferida e seus arredores
2º: Colocar o campo estéril ao redor da ferida
3º: Fazer uma anestesia local com ou sem vasoconstrictor, dependendo do local
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Fios não absorvíveis: como eles não são absorvidos pelo corpo, possuem menos reações
adversas, deixando, então, menos cicatrizes.
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4º: Fazer exploração digital e limpeza com soro fisiológico 0,9%
5º: Realizar sutura
6º: Fazer curativo
6 RELATO DE EXPERIÊNCIA

7 EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO
A importância da água e dos eletrólitos é evidente, não só por serem os maiores componentes do
organismo, mas principalmente pelo seu papel fundamental no metabolismo humano.
Nesse contexto, a manutenção de um equilíbrio hidroeletrolítico adequado faz parte dos cuidados
básicos a qualquer paciente, independentemente de sua doença de base. Sabe-se, porém, que, na clínica
cirúrgica, esse assunto tem especial importância, já que o trauma cirúrgico predispõe a distúrbios dos
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De acordo com o que foi apresentado, é importante salientar todas essas técnicas e diferentes
tipos de fios na prática da base cirúrgica, uma vez que será preciso de tal aprendizado em situações
cirúrgicas emergenciais na vida dos acadêmicos assim que formados.
Devido a isso, uma das aulas que ministramos na nossa monitoria foi ensinar aos alunos do 4º
semestre a fazer cada uma das técnicas cirúrgicas que seriam mais necessárias no cotidiano. Dentre elas,
estavam os pontos simples, simples invertido, em U, em X, chuleio simples e chuleio ancorado.
Foi importante relembrar todo o processo de proteção antisséptica, para proteção tanto dos
futuros médicos quanto do paciente que será suturado. Pular essa etapa pode causar uma importante
infecção no sítio de sutura, sendo uma complicação que pode virar sistêmica, gerando até mesmo uma
sepse.
Os alunos demonstraram bastante interesse nessa aula, pois é bem complexa no início e é preciso
de muita prática para compreender e fazer a técnica correta.
Por esse motivo, muitos deles tiveram diversas dúvidas no decorrer do aprendizado, as quais foram
todas eliminadas com a explicação dos monitores, assim como a ajuda para lembrá-los do manuseio dos
materiais necessários para uma sutura, como o porta-agulhas e pinça de dente de rato.
Cada aluno chegou a fazer cada sutura pelo menos 2 vezes, para terem uma maior destreza nessas
situações. Também lhes foi aconselhado que treinassem em casa, para que a técnica fosse aperfeiçoada
cada vez mais. Indicamos alguns vídeos que poderiam lhes ajudar nessa busca para um maior e melhor
aprendizado.
O que me fez refletir sobre essa aula ministrada foi o profundo interesse de cada aluno para
obter um conhecimento que será bastante relevante em sua vida tanto acadêmica quanto profissional.
Essa demonstração de estima é uma das razões para eu e os outros monitores nos esforçarmos para dar
a melhor aula que pudermos, com o maior conhecimento que pudermos passar adiante.
Como em todas as outras práticas, os alunos ajudaram a organizar o laboratório, agradecendo
aos monitores pelas horas que tiveram de aprendizado.
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líquidos orgânicos, e esses distúrbios, por sua vez, podem gerar sérios transtornos, como prolongada
convalescença, cicatrização retardada e maior susceptibilidade ao choque.
A água corresponde a cerca de 60% do peso corporal de um adulto normal e esse percentual
modifica-se de acordo com o sexo, a idade e o biótipo. A proporção hídrica é menor no sexo feminino e
varia de forma inversamente proporcional à idade e à quantidade de gordura corporal. Além disso, há
ampla variação nos diversos órgãos e tecidos, podendo chegar a mais de 70% nos músculos estriados e
no sistema nervoso central. A água se localiza, funcionalmente, em dois compartimentos, o intracelular e
o extracelular, e passa livremente entre eles, sendo sua distribuição determinada pela pressão osmótica
O sódio é fundamental na osmolalidade do líquido extracelular (LEC), sendo o seu volume
regulado por mecanismos fisiológicos que controlam a retenção e a excreção de sódio, como o sistema
nervoso autônomo, o sistema renina – angiotensina – aldosterona (SRAA) e o peptídeo natriurético atrial
( PNA ).
1. Balanço Hidroeletrolítico

(ADH).
A necessidade de água normal para um adulto é de cerca de 35-50 mL/kg de peso corporal
por dia. Isso equivale a cerca de 2500 mL de água em 24 horas. A necessidade diária de sódio é de
1-1.5mmol/kg/dia, de potássio de 1mmol/kg/dia e de glicose de aproximadamente 50 a 100 g/dia.
Já as perdas hídricas são, principalmente, por via renal, gastrointestinal, cutânea e pulmonar.
2. Distúrbios hidroeletrolíticos
Quando o equilíbrio da água e dos eletrólitos do organismo é abalado, sobrevêm os distúrbios
hidroeletrolíticos.
Os principais distúrbios hídricos são a desidratação e a super-hidratação, ambos podendo ser
classificados de acordo com sua tonicidade.
Já os distúrbios eletrolíticos são baseados no aumento ou diminuição dos valores séricos de
eletrólitos no organismo. Os principais eletrólitos são o sódio, o potássio e o cloro, os quais, quando
depletados, levam à hiponatremia, hipocalemia e hipocloremia respectivamente e, quando elevados,
geram hipernatremia, hipercalemia e hipercloremia respectivamente.
8 RELATO DE EXPERIÊNCIA
Diante do contexto apresentado, é evidente a importância do equilíbrio hidroeletrolítico para o
organismo humano, em especial para o paciente cirúrgico, justificando a presença desse conteúdo na
disciplina de Bases Técnicas da Cirurgia e Anestesiologia.
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O balanço hidroeletrolítico é controlado, essencialmente, pela sede e pelo hormônio antidiurético
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Foram instituídas formas letivas para que os alunos do quarto semestre da faculdade de medicina
pudessem aprender tanto a teoria quanto a prática de prescrição de fluidos e eletrólitos no perioperatório.
Primeiramente, os alunos tiveram aula teórica de revisão ministrada por um monitor com a
utilização de apresentação de slides, na qual os alunos puderam rever o conteúdo passado pelo professor
da disciplina, além de sanarem as suas dúvidas.
Em um segundo momento, os alunos foram divididos em seis grupos para terem orientação
sobre prescrição de fluidos e eletrólitos. Cada monitor foi responsável por um grupo e ensinou sobre
balanço hidroeletrolítico, necessidades diárias, cálculos para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico
e prescrição. Com esse método as dúvidas dos alunos puderam ser melhor esclarecidas, levando a um
aprendizado mais efetivo.
Os alunos receberam questões de equilíbrio hidroeletrolítico perioperatório e prescrição, por meio
de slides, para resolverem em casa e, assim, sedimentarem os conhecimentos adquiridos em aula. Os
monitores estiveram à disposição para auxiliar os alunos na resolução do exercício, caso fosse necessário.
Acredito que a aula e a prática sobre equilíbrio hidroeletrolítico foram de grande valia para os
alunos, os quais demonstraram grande interesse e aprendizado.

Deve-se enfatizar o impacto da monitoria para nós, os monitores, que nos sentimos
demasiadamente orgulhosos por poder passar conteúdo de tamanha importância de um curso tão
fascinante que é a medicina. A realização da monitoria foi inspiradora e, indubitavelmente, nos incentivou
a seguir a docência, uma prática admirável, na qual é imprescindível a sensibilidade para perceber as
necessidades de cada aluno.
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1 INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) desenvolve o Programa de Iniciação à Docência (PID),
conhecido como Monitoria Remunerada ou Voluntária, que tem dentre outros objetivos a melhoria do
ensino de graduação, aprofundando o conhecimento da disciplina que o monitor está atuando.
A disciplina de Anatomia do Curso de Medicina da UFCA está presente em oito módulos do
currículo, sendo três módulos durante o primeiro semestre (Gênese e Desenvolvimento, Sistema Locomotor
e Sistema Nervoso) e cinco módulos no segundo semestre (Sistemas Cardiovascular, Respiratório,
Digestório, Endócrino e Gênito-Urinário). A disciplina está vinculada ao PID mediante o Projeto Iniciação
ao Ensino e Aprendizagem de Anatomia e possui seis monitores atuando no laboratório através de
ensinamentos práticos e na sala de aula com ensinamentos teóricos.
Anualmente, abre-se um processo seletivo para novos monitores, com o objetivo de preencher
as vagas disponíveis para a disciplina. A seleção é constituída por uma prova teórica, objetivando medir
os conhecimentos dos candidatos acerca da anatomia. Os requisitos para participação são: 1) Ser
estudante regularmente matriculado no Curso de Medicina da UFCA; 2) Ter cursado com aprovação por
nota igual ou superior a 7,0 (sete), o Módulo que contemple a área/disciplina específica do Projeto que
oferta a bolsa; 3) Assumir, no ato da inscrição, compromisso de que dispõe de 12 horas semanais para o
desenvolvimento das atividades da bolsa; 4) Não exercer qualquer outra atividade remunerada, incluindo
outras bolsas voluntárias e/ou remuneradas; 5) Não está cursando outra graduação; 6) Aceitar o Plano de
Trabalho constante no Projeto de Monitoria.
27

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

No ambiente universitário a Anatomia Humana possibilita a relação teoria e prática como
elementos complementares e tem a finalidade de proporcionar ao estudante o conhecimento da estrutura
anatômica, seu funcionamento, organização dos sistemas orgânicos que compõem o organismo. Nesse
sentido, as aulas práticas e teóricas são essenciais ao curso de medicina e considerando que o estudo
para fixação da aprendizagem é necessário e deve ocorrer em ambiente de laboratório, torna-se essencial
a presença de monitores de anatomia para dar o suporte necessário aos estudantes. Além disso,
semestralmente transitam pelo laboratório de estudo e salas de aula 85 alunos. Esta alta demanda gera
a necessidade do monitor de anatomia para auxiliá-los durante os horários de estudo.
O aluno monitor experimenta, em seu trabalho docente, de forma amadora, os primeiros júbilos
e contratempos da profissão de professor universitário. O fato de estar em contato direto com alunos, na
condição também de acadêmico, propicia situações extraordinárias e únicas, que vão desde a alegria de
contribuir, pedagogicamente, com o aprendizado de alguns, até a momentânea desilusão em situações
em que a conduta de alguns alunos mostra-se inconveniente e desestimuladora (ASSIS et al, 2006).
O exercício da monitoria é uma oportunidade para o estudante desenvolver habilidades inerentes
à docência, aprofundar conhecimentos na área específica e contribuir com o processo de ensinoaprendizagem dos alunos (ASSIS et al, 2006).
O privilégio oferecido aos aprovados nos programas de monitoria torna-se de fundamental
importância para a descoberta da vocação, ou não, pela docência, evitando, assim, que, no futuro, possam
tornar-se profissionais descontentes com a carreira escolhida. (MATOSO et al, 2014)
Sendo assim, este estudo objetiva relatar a experiência na monitoria da disciplina Anatomia, do
curso de Medicina da UFCA, bem como demonstrar a importância da monitoria, enquanto instrumento
de aprendizagem para a formação e desenvolvimento acadêmico do discente monitor.

O objetivo desse trabalho é expor as experiências adquiridas pelos monitores acerca de todas as
atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2016, dentre elas, principalmente as aulas teóricas
e práticas de anatomia humana ligadas ao ensino por meio do Programa de Iniciação à Docência – PID.
É de interesse também evidenciar a importância da monitoria para o ensino e aprendizagem do discente
quanto ao seu papel de monitor, expondo o valor tanto da didática em si, como do próprio tema da
monitoria, ou seja, da anatomia humana e sua relevância no cotidiano do indivíduo, num contexto,
sobretudo, médico.
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2 OBJETIVOS
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3 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo de um relato de experiência no qual se busca pontuar o caminho
percorrido durante o primeiro semestre de atividades de 2016, na Universidade Federal do Cariri, em que
foram ministradas atividades teóricas e práticas pelos monitores voluntários da Iniciação à docência em
Anatomia para os alunos do primeiro e segundo semestre do curso de Medicina da UFCA. O cronograma
destas segue apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 – Cronograma de atividades da monitoria de anatomia humana do dia 27 de Abril de 2016
até 20 de Maio de 2016.
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O ensino no ciclo básico no curso de medicina é dividido por módulos, sendo em cada módulo
vertical desenvolvido um assunto primordial para a construção do conhecimento médico em suas diversas
facetas, sendo abordada a fisiologia, farmacologia, histologia e anatomia. No primeiro semestre do curso,
o módulo de aparelho locomotor, e no segundo semestre, os módulos que contemplam os sistemas
cardiovascular, respiratório, digestório e gênito-urinário são incrementados com aulas de anatomia
realizadas pela monitoria.
Com o objetivo de consolidação do conhecimento inicialmente tratado pelos professores mestres
da Universidade, foram desenvolvidas aulas teóricas com material retroprojetado com ilustrações e
fotografias de diferentes planos de dissecção do corpo e sempre contextualizando o conhecimento na sua
utilidade na prática clínica, apresentando sempre imagens radiológicas, e no comportamento profissional
do médico com o objetivo de despertar o interesse nas peculiaridades da anatomia do corpo humano que
devem ser do entendimento do estudante de medicina para estabelecer os alicerces do conhecimento
médico. Também foram realizadas correlações da anatomia com assuntos introdutórios da semiologia e
da clínica médica, demonstrando a sua importância como disciplina base da medicina.
Além das aulas em sala, foram ministradas monitorias práticas no laboratório de anatomia e
no ossário do campus de medicina da Universidade Federal do Cariri, em Barbalha. Inicialmente, foi
explicado aos estudantes, principalmente do primeiro semestre, que não tiveram anteriormente contato
com peças anatômicas, que aquele é um ambiente de muito respeito aos órgãos e corpos ali conservados
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e a importância daquela oportunidade ímpar para compreensão da anatomia de uma forma mais
palpável e para formação acadêmica. Nessas atividades, a turma é dividida em grupos de seis pessoas
e cada grupo acompanha um monitor que pode explicar as peças de uma maneira mais individual para
cada estudante, mostrando com detalhes o que foi visto na aula teórica, sendo realizadas gincanas para
exercitar a identificação na prática do que foi apresentado na aula teórica.
4 RESULTADOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática de projetos de monitoria é recorrente no Brasil devido ao seu sucesso na capacitação
de alunos para a docência e na disseminação do conhecimento. Sendo esse tipo de projeto comum nos
mais diversos ramos do conhecimento e tanto em universidades públicas como privadas.
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Os monitores de anatomia humana, através de aulas teórico-práticas, adquiriram um maior grau
de intimidade com uma das principais disciplinas do curso de Medicina, uma vez que a iniciação à docência
proporciona o elo entre o aprender e ensinar. Os mesmos aproximam-se desta área de conhecimento com
intuito de produzir pequenas tarefas ou trabalhos, influenciando assim na área do ensino, pesquisa e
extensão à comunidade.
O aluno monitor atuou através de aulas teóricas, fundamentando-se nas principais literaturas do
tema e ministrando o assunto referente a cada tópico da anatomia sistêmica, expondo suas particularidades
e elucidando dúvidas que por ventura os alunos apresentassem. Na aula prática, por meio da utilização
dos cadáveres dissecados no laboratório de anatomia humana da Universidade Federal do Cariri – UFCA,
os acadêmicos obtiveram o contato com as estruturas, unindo a teoria à prática.
Mediante a convivência maior com o professor-orientador, além de um maior grau de
responsabilidade por parte do monitor, nasce um elevado estímulo para o desenvolvimento das atividades
do projeto, fazendo com que o aluno que inicia a docência busque aprofundar-se na leitura do material
científico para aplicar com um maior grau de autonomia na sala de aula, evoluindo o desempenho na
academia e amadurecendo seus conhecimentos com maior pontualidade.
Além do prazeroso contato com os demais estudantes, a constante troca de experiências com os
demais professores da área, engrandeceu o conhecimento do grupo de monitores da disciplina, uma vez
que a anatomia é um alicerce importantíssimo para a atuação médica.
Porém cabe salientar que o aluno monitor nem sempre é capaz de sanar todos os questionamentos
feitos pelos demais colegas, logo, a união entre professor e aluno é das mais importantes para o bom
funcionamento do projeto.
Assim, grandes frutos foram colhidos durante o desenvolvimento das ações relativas à monitoria
de anatomia humana, proporcionando um grande aprendizado para os acadêmicos e auxiliando o ensino
por parte dos professores que ministram o importantíssimo conteúdo para profissão médica.
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Monitoria em anatomia humana: relato de experiência

Geralmente, a seleção de monitores é feita sob concurso, na maioria das vezes, utilizando uma
prova escrita como método classificatório e eliminatório. Pode ser tanto remunerada como voluntária.
Tendo em vista a importância da anatomia para a compreensão dos fenômenos que ocorrem no
corpo humano e suas correlações com as diversas áreas do conhecimento médico, o aprofundamento do
conhecimento dessa área do ciclo básico de medicina é essencial.
Fisiologia, farmacologia, bioquímica são disciplinas que só tomam sentido sob o ponto de vista
da anatomia. Estas em conjunto são a base para o entendimento das grandes áreas da medicina (Clínica
Médica e Cirurgia).
Levando em conta que a metodologia de aulas analítico-expositivas somadas às práticas e a
experiência dos monitores no tema tornaram este Projeto de Iniciação à Docência bastante produtivo.
Essa produtividade pode ser sintetizada sob a forma de construção conjunta de conhecimentos
anatômicos entre os próprios alunos, e entre alunos-monitores-laboratório de anatomia.
Essa produtividade também pode ser expressa pelo aumento do interesse na pesquisa acerca
do tema. Isso sem mencionar a benesse principal e motivação que rege este projeto: preparar os alunos
e futuros profissionais para a docência e estimulá-los para seguir essa carreira. Ademais, a presença de
uma monitoria no Curriculum Vitae de um médico é essencial no ingresso nas tão concorridas residências
médicas.
A importância de incentivar os alunos à docência desde a graduação é vital em um país como
o Brasil. Uma vez que os professores não são devidamente valorizados tanto pela sociedade como pelo
Governo.
A monitoria de anatomia, portanto, é um dos pilares de qualquer faculdade de medicina, pois
amplia não somente os conhecimentos dos alunos tutelados, mas também dos próprios monitores.
Conhecimentos estes que serão úteis na prática médica e também no ensino, pesquisa e extensão.
Resumindo, os programas de monitorias são essenciais no avanço do ensino de um curso superior.
Este por sua vez é a base do progresso de toda a sociedade. Ela se beneficia não somente do melhor
preparo dos profissionais e dos avanços decorrentes desse programa, mas também e, principalmente, das
discussões geradas sobre como esses conhecimentos devem ser aplicados em prol do desenvolvimento
civilizatório e humanitário da nação e de toda a humanidade.
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Monitoria em Microbiologia
Médica na Faculdade de Medicina
do Cariri: um relato de experiência
José Denilson Ferreira Amorim1
Ana Lívia Alencar Coelho2
Luiza Beatriz Bezerra Falcão3
Juliemerson Diniz de Oliveira4
Marcos Antonio Pereira de Lima5
1 INTRODUÇÃO
Os novos paradigmas do ensino superior reivindicados pela sociedade têm como objetivo a
formação de profissionais com perfil holístico, novas competências e aptos a defrontar-se com as mais
diferentes situações. Neste contexto, inúmeras ferramentas são utilizadas pelas instituições de ensino
superior para sua concretização, e foi neste anseio que surgiu a Monitoria em Microbiologia Médica
na Faculdade de Medicina do Cariri que tem como objetivo contribuir com o processo de formação dos
acadêmicos, melhorando a qualidade do ensino ao passo que proporciona aos estudantes um contato
inicial com a docência, estimulando-os desde cedo a ingressar nessa área.
No que se refere ao escopo do presente texto, dois aspectos relevantes devem ser considerados.
Primeiro, devemos considerar a importância deste projeto para os monitores, o qual requer destes um
importante conhecimento prático que perpassa desde a manipulação de amostras clínicas, manuseio de
microscópios e outros equipamentos laboratoriais, manipulação e preparação de reagentes químicos,
isolamento e identificação de microrganismos patogênicos (bactérias, fungos e vírus), que em suma,
provém conhecimentos essenciais para atuação destes futuros profissionais que, inexoravelmente, irão se
deparar com tais agentes patogênicos em seus cotidianos. O segundo ponto refere-se à particularidade da
nossa unidade acadêmica (Curso de Medicina), que possui aproximadamente quinze anos de existência e
ainda carece de métodos de ensino integrais. Sendo, portanto, de extrema importância a contribuição dos
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monitores na consolidação das atividades de cunho prático e teórico em nossa faculdade, para benefício
do ensino e aprendizagem de todos os alunos.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Monitoria em Microbiologia Médica na Faculdade de Medicina do Cariri: um relato de experiência

Uma das principais metas da educação constitui-se na elaboração de habilidades e competências
essenciais para o bom desempenho de um profissional em sua área de atuação. Para tanto, fazse necessária a criação de meios que possibilitem aos alunos, dentre outras coisas, a integração dos
conhecimentos. Morin et al. (2003) ao elucidar os princípios metodológicos que contribuem para o
alcance do objetivo proposto, destaca o princípio sistêmico “que permite religar o conhecimento das
partes com o conhecimento do todo e vice-versa”. Dessa forma, a monitoria vem se tornando um dos
principais alicerces no meio acadêmico que possibilitam a criação de espaços que integram as diversas
faces do conhecimento, favorecendo a construção de profissionais capazes de utilizarem estratégias de
pensamento complexo para resolução de problemas, apoiadas em princípios éticos.
Se por um lado a monitoria acadêmica representa um ambiente para a formação do monitor,
por outro lado representa também um recurso para o intercâmbio entre o professor e o aluno. Durante o
processo de aprendizagem, ao se deparar com turmas numerosas, nem sempre o professor tem condições
necessárias para dar assistência a todos os alunos. Nesse sentido, os monitores têm possibilidade de
compartilhar os problemas vivenciados pelos alunos com os professores, dando um suporte amplo
durante as atividades realizadas. Aí reside a oportunidade deste projeto ser usado como um instrumento
de medição sobre a qualidade do andamento da disciplina, avaliando o ritmo de aprendizado dos alunos,
captando seus interesses e a percepção da turma sobre o conteúdo e os métodos empregados.
Como aluno, os monitores possuem a mesma cultura de seus monitorados na disciplina e esta
possui diferenças intrínsecas com a dos professores. Desse modo, é natural que o aluno sinta-se mais
confortável diante dos monitores para questioná-los acerca de suas dúvidas. É nesse ponto, onde se
estabelece uma cultura de apoio mútuo baseada na aprendizagem cooperativa que mostra o quanto
os alunos aprendem com seus colegas, representando uma rica estratégia para estimular esse vínculo
(SLAVIN, 1990).
Com o avanço tecnológico, o trabalho da monitoria não se restringe apenas ao campo físico e aí é
que surge mais um grande potencial dessa ferramenta, na medida em que o uso de redes sociais permite
o contato maior com os alunos durante toda a disciplina. O ambiente virtual é útil para a manutenção de
um canal entre o professor e os próprios alunos, além de que, por intermédio dos monitores, serve como
meio para auxílio da compreensão dos conteúdos. Para além disso, a função do monitor não é meramente
de um “tira-dúvidas”, mas sim de um ser ativo no processo de construção do ensino e da aprendizagem,
ao mesmo tempo que este auxilia na elaboração e na execução de atividades teórico-práticas sob a
tutela do seu professor, além de participar do planejamento de materiais didáticos utilizados durante a
disciplina.
Entretanto, ainda é forte nas instituições de ensino superior a cultura do individualismo que,
segundo Hargreaves (1996), caracteriza-se pelo isolamento do professor em sua sala de aula. Este
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processo impede o intercâmbio entre os profissionais e dificulta o processo de construção do saber.
Apesar de não se conseguir ainda abolir a mesma em favor de outra cultura baseada na colaboração ou
colegialidade com seus pares, a convivência com o monitor representa, embora este seja um aprendiz,
um ensaio para essa mudança. Na medida em que o professor passa a discutir suas ideias, ouvir as
perspectivas, dúvidas e indagações dos monitores durante o convívio de sua prática profissional, inicia-se
um processo de desconstrução desse individualismo que ensaia a abertura para ambições mais ousadas,
como a de fazê-lo com seus colegas professores. Além disso, o monitor em seu status de aluno tem
capacidade de sugerir modificações e mostrar novos caminhos para resolução de antigos problemas.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Com o objetivo de tornar os monitores familiarizados com os materiais, bem como com a própria
rotina no laboratório de Microbiologia Médica, foi iniciado, logo no início do semestre, o processo de
capacitação para manuseio e preparação dos materiais que foram necessários para a realização das
atividades práticas durante o módulo de Processos Patológicos Gerais. Toda a preparação contou com
atividades semanais assistidas pelo professor-orientador Marcos Antonio Pereira de Lima e pela Técnica
Laboratorial Ana Luísa.
O primeiro desafio constituiu-se pela sedimentação dos conhecimentos teóricos sobre os materiais
do laboratório seguido pelo acesso às novas ferramentas e processos técnicos, como a autoclavação de
insumos e utensílios. Dessa forma, foi alcançada uma aprendizagem completa sobre todo o processo
de preparo das placas, tubos e meios de cultura para esterilização, que teve como objetivo eliminar,
ao máximo, viéses durante a análise das amostras. Somado a isso, foram repassadas todas as etapas
necessárias para garantir a biossegurança durante o manuseio do material contaminado, com o intuito
de evitar possíveis acidentes.
Após esta etapa, foi dado início a confecção dos meios de cultura e das provas bioquímicas
desde sua fabricação na capela de fluxo laminar até a correta semeadura destes. O amplo conhecimento
foi fundamental para compreensão do processo global que envolve a análise de culturas. Ademais,
foram produzidos outros materiais como as soluções salinas que são essenciais para diluição e coleta de
amostras que foram obtidas nos hospitais e usadas para as aulas práticas.
Por último, a prática possibilitou o aprimoramento da correta interpretação dos resultados obtidos
após a semeadura dos meios de cultura e das provas bioquímicas, avaliando desde suas características
de crescimento e odor até o seu padrão bioquímico, o qual se refere, por exemplo, ao padrão de hemólise
e de fermentação de carboidratos. Desse modo, conseguimos desenvolver ainda mais raciocínio clínico
empregado na prática médica, onde a partir do quadro manifestado pelo paciente somado aos resultados
dos meios passamos a suspeitar qual o possível patógeno seria responsável pela infecção.
O desenvolvimento de tal raciocínio é essencial para a base das condutas a serem tomadas em
cada enfermidade e, assim, o processo não resultou em apenas um conhecimento prático, mas em um
tipo mais global que também abrangeu o cotidiano médico. Ademais, durante a capacitação também
deu-se início à restauração do acervo de lâminas presente no laboratório, organizando-as segundo o
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tipo de moléstia representada. O anseio maior desta atividade é garantir a maior facilidade no manuseio
destas peças, bem como a confecção de novas lâminas, objetivando fomentar nos alunos e nos próximos
monitores o hábito de analisar microscopicamente o que ocorre durante as diversas patologias.
Prosseguindo ao acompanhamento da disciplina, foram planejadas a apresentação de quatro
casos clínicos, um para cada monitor, que demonstravam como os patógenos estudados pelos alunos em
sala de aula se manifestavam na prática médica. Durante as apresentações foi construído um raciocínio
de aprendizagem baseado num problema-chave, que se constituiu das manifestações do paciente, que
somado ao conhecimento prévio dos alunos permitiu um debate rico durante cada apresentação. Além
disso, alguns destes casos eram próprios de hospitais da região do Cariri e isso deixou claro que o
conhecimento adquirido durante toda disciplina não ficaria restrito apenas ao módulo. Dessa forma, a
aula fugiu do seu espaço comum e permitiu a integração dos conhecimentos desde as características
microscópicas evidenciadas pela lâmina, como coloração e aspectos morfológicos, até o mecanismo de
patogenia de cada microrganismo.
Outra forma encontrada para sedimentar o conhecimento dos alunos na disciplina foram as aulas
de revisão. Ministradas na proximidade das provas de módulo e abordando os conteúdos apresentados
em sala. Essas aulas serviram como forma de fixar o assunto já apresentado, tirando quaisquer dúvidas
que surgiram durante o estudo e apresentando uma abordagem mais clínica e útil à prática médica e,
consequentemente, aumentando o interesse dos alunos para a microbiologia. Tais aulas se mostraram
bastante úteis, sendo sempre bastante requisitadas pelos próprios alunos. Ao total, foram ministradas
quatro aulas de revisão (duas para cada módulo em que a microbiologia é parte do conteúdo programático
– Processos Patológicos Gerais e Relação Parasito-hospedeiro), com duração aproximada de uma hora,
sendo revisado todo o assunto do semestre nelas.
As atividades de revisão de conteúdo foram os únicos momentos em que os monitores atuaram
sozinhos, sem a tutela do Prof. Marcos ou da técnica Ana Luísa, servindo como uma experiência bastante
enriquecedora, uma vez que precisamos dominar o assunto o suficiente para transmiti-lo com segurança,
sem a presença de um superior para nos auxiliar no caso de quaisquer dúvidas e controlar a disciplina da
turma, mantendo sua atenção focada na apresentação do conteúdo. Enfim, foram os momentos de maior
proximidade com a docência que tivemos ao longo do ano. O mais gratificante foi que, mesmo que essas
aulas não resultassem em nota e a presença não fosse contabilizada, sempre houve comparecimento
maciço dos alunos em todos os encontros, com mais da metade da turma participando até o fim.
As práticas foram fundamentais para o aprendizado tanto dos monitores quanto dos demais acadêmicos,
pois possibilitou a observação da proliferação bacteriana e fúngica nos meios de cultura escolhidos.
Assim, os alunos passaram a compreender melhor como identificar a bactéria, utilizando-se das provas
bioquímicas, ágares e coleta da história da amostra.
Amostras de feridas crônicas foram coletadas no Hospital Maternidade São Vicente de Paula
visando à utilização durante as aulas práticas. Outras atividades importantes também ocorreram, como
o aprendizado acerca da coloração, o que auxilia no diagnóstico da patologia em estudo, bem como na
escolha do tratamento empírico cabível. Ademais, os alunos aprendem conceitos relevantes acerca de
biossegurança, o que favorece à redução de acidentes de trabalho com os materiais biológicos, reduzindo
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a taxa de contaminação, conhecimentos e habilidades úteis no ambiente nosocomial. Afinal, é essencial
treiná-los para estarem atentos ao manusear quaisquer amostras. Portanto, a aula prática possibilitou a
concatenação das ideias adquiridas nas aulas teóricas resultando em um aprendizado mais eficiente.
4 RESULTADOS OBTIDOS

Gráfico 1 – Avaliação qualitativa do desempenho dos monitores durante a disciplina (N=24).

Fonte: Próprio Autor (2016)
Portanto, os resultados demonstram que as atividades desempenhadas durante todo o semestre
estão no norte para o estabelecimento de uma prática de ensino-aprendizagem mais integral, baseada
na construção de um conhecimento mais amplo que permite o avanço qualitativo deste processo.
Obviamente, que nem todas as queixas dos alunos foram sanadas, mas o diálogo estabelecido, a partir de
avaliações como esta, permite que, no futuro, alunos e monitores possam firmar um vínculo ainda mais
forte.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Infelizmente, o ensino da Microbiologia no Curso de Medicina é ainda desvalorizado por muitos,
por ser uma disciplina do ciclo básico e por não, particularmente, ter como objetivo central a abordagem
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Como forma de mensurarmos todo o trabalho desenvolvido durante os módulos que continham
a disciplina de Microbiologia Médica, foi proposta a elaboração de um questionário em uma plataforma
digital, sendo este aplicado ao final do semestre.
Ao total, foi obtida a participação de 24 alunos da 21ª turma de Medicina da UFCA. Todos
os alunos relataram que as atividades desenvolvidas pelos monitores foram úteis e importantes, bem
como se tornaram essenciais para a compreensão dos conteúdos programáticos. Além disso, 100% dos
participantes manifestaram que este projeto deve permanecer dando assistência aos alunos durante os
próximos semestres. Analisando a qualidade do trabalho dos monitores, verifica-se no gráfico 1, que mais
da metade dos alunos (54,2%) o consideram excelente, 8 participantes atribuíram-lhe caráter ótimo e
apenas 2 alunos responderam bom.
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do processo saúde-doença, tão discutido em outras áreas desta graduação. No entanto, o domínio da
morfologia e da manipulação dos microrganismos patogênicos favorece fortemente o desenvolvimento do
raciocínio clínico do aluno, sobretudo para as doenças infecciosas, o aprendizado das drogas antibióticas,
é conhecimento essencial na prática médica atual, dentre outros benefícios para a formação do médico
com um perfil holístico.
Assim, fica evidente que a experiência de monitoria em Microbiologia é essencial para o aluno
da Medicina, permitindo o aprofundamento em áreas que o período do módulo não foi suficiente
para o conhecimento pleno, possibilitando um primeiro contato com a experiência da docência e,
consequentemente, estimulando essa carreira desde a graduação, estimulando também o estudo da
disciplina pelos alunos do módulo, devido a maior proximidade entre eles e os monitores, e desenvolvendo
ações que aperfeiçoem o ensino da disciplina e o funcionamento do laboratório. Ademais, a prática
laboratorial, incluindo o manuseio de amostras clínicas, a manipulação de reagentes químicos, o manuseio
de instrumentos laboratoriais e o desenvolvimento de trabalhos apresentam para o aluno da graduação
o cotidiano da pesquisa, associando dois segmentos da instituição e estimulando a pesquisa científica na
Universidade.
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1 INTRODUÇÃO
No curso de graduação em medicina, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades,
competências e atitudes direcionadas ao conhecimento da história clínica do paciente e de sua família,
obtendo mais alguns detalhes relacionados através do exame físico do doente. A disciplina que teoriza em
torno da entrevista (anamnese) e exame clínicos é a Semiologia Médica, a qual abre portas à compreensão
do binômio paciente-família e também entendimento do processo saúde-doença-adoecimento, além de
direcionar a propedêutica mais adequada ao caso. É na Semiologia que o estudante deve aprender
reunir conhecimentos fragmentados em diversas disciplinas (fisiologia, histologia, patologia, bioquímica,
entre outras) e construir sua própria visão da situação de saúde do paciente em questão. Para que essa
construção seja completa, é necessário integrar, além dos aspectos físicos, também os componentes
emocional, social e espiritual do ser humano, entendendo a pessoa como uma unidade integral, cuja
saúde é socialmente determinada e não só, mas também, inclui doenças de causalidade multifatorial.
O termo holismo foi criado para significar “a tendência natural de formar complexos que são
maiores que a soma das partes através da evolução criativa” (SMUTS, 1926), renovando o princípio de
mesma ideia lançada pelo filósofo Aristóteles na Grécia antiga, e contrapondo diretamente o pensamento
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 CONCEITUAÇÃO DE ESPIRITUALIDADE
Espiritualidade pode ser definida de muitas formas, conforme convicções filosóficas, existenciais e
espirituais do autor em questão (PUCHALSKI, 2002, KOENIG, 2008, KING, e KOENIG, 2009, LUCCHETTI,
LUCCHETTI e VALLADA, 2013). Alguns autores propõem a inclusão de caracteres psíquicos como paz,
harmonia, significado, propósito e satisfação na vida dentro do conceito de espiritualidade. Outros
entendem que a espiritualidade está ligada a esses caracteres, mas deve ser vista uma construção a parte,
mais ligada ao imaterial e sagrada. Entenderemos aqui, de acordo com Koenig (2001): 1. Espiritualidade
como recurso individual e subjetivo de conexão com o transcendente (seja a si mesmo, o outro, Deus
ou outra divindade); 2. Religião como sistema organizado de crenças e práticas, que envolve a presença
de hierarquias, líderes / sacerdotes e dogmas a serem seguidos; e 3. Religiosidade como a relação ou o
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de Bacon, que no século XVII propôs que princípios derivados de casos mais simples pudessem ser
aplicados para construir maiores previsões (GLASS, 2008).
A proposta de atenção à saúde baseada no holismo, isto é, na consideração do indivíduo como
um complexo conjunto de especificidades em constante interação com o meio ambiente, surge para
enfatizar a necessidade do enfrentamento das questões da saúde de forma ampla, visto que a mesma
representa um campo interdisciplinar, cuja complexidade requer conhecimentos de múltiplas áreas, como
as questões clínicas, epidemiológicas, comportamentais, sociais e culturais (GARCIA, PINTO e ODONI, et
al., 2007).
Segundo Saad (2000, p. 108), diversas pesquisas científicas demonstraram a influência da
espiritualidade no tratamento de patologias, não sendo por acaso que Basmajian (1999, p. 109) se
refere à Medicina Comportamental como a terceira revolução terapêutica, ladeando a farmacologia e a
cirurgia. Subsidiando a consolidação da saúde holística anteriormente explanada através da comprovação
dos benefícios do desenvolvimento da espiritualidade para o estado de saúde, mais de 850 pesquisas
analisaram a interface entre o envolvimento espiritualista e aspectos de saúde mental, tendo a maior
parte delas evidenciado que pessoas que desenvolvem práticas religiosas vivenciam melhor a saúde
mental e se adaptam mais facilmente ao estresse.
Estudos e pesquisas sobre a influência da espiritualidade na saúde têm se disseminado
há algumas décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 17 das 126 faculdades de medicina
acreditadas ofertavam atividades formais ligadas à espiritualidade em 1994; em 1998, a cifra chegava a
39 instituições, e em 2004 já havia atividades nessa linha em 84 faculdades de medicina do país (FORTIN
e BARNETT, 2004).
No Brasil, a Universidade Federal do Ceará (UFC) é pioneira na implantação de uma atividade
similar, através da disciplina optativa Medicina e Espiritualidade no Curso de Medicina da Faculdade de
Medicina na cidade de Fortaleza no ano de 2006, sendo seguida pela Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (Saúde e Espiritualidade) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Medicina, Saúde
e Espiritualidade) (RIGHETTI e FELIPPE, 2013).
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exercício individual de cada sujeito com sua religião.
Dra. Christina Puchalski, do George Washington Institute for Spirituality and Health (GWish),
vinculado à George Washington School of Medicine and Health Sciences (Washington, D.C), a partir
de uma reunião com líderes de 40 países, incluindo médicos, enfermeiras, assistentes sociais, capelães,
psicólogos e gestores de unidades e sistemas de saúde, elaborou uma definição de espiritualidade com
bases teológicas, empíricas, clínicas e filosóficas (PUCHALSKI, FERRELL, VIRANI, et al., 2009):
Espiritualidade é o aspecto da humanidade que se refere ao meio pelo qual os indivíduos
buscam e expressam significado e propósito e ao meio pelo qual experimentam
suas conexões com o momento, consigo, com os outros, com a natureza e com o
significativo ou sagrado.

2.2 EVIDÊNCIAS DAS INFLUÊNCIAS DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE

2.3 EVIDÊNCIAS DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL AO PACIENTE INTERNADO
Necessidades espirituais podem ser compreendidas como “necessidades e expectativas que seres
humanos têm de encontrar significado, propósito e valor em suas vidas. Tais necessidades podem ser
especificamente religiosas, mas até pessoas que não possuem crença religiosa ou não são membros de
uma organização religiosa têm sistemas de crença que dão às suas vidas significado e propósito”, de
acordo com o Institute of Medicine (1997).
Um estudo com pacientes com câncer em estágio avançado apontou que os pacientes
receberam menor assistência espiritual que a desejada e que, quando suas necessidades espirituais
não são atendidas, têm maior risco de depressão e reduzida percepção de propósito espiritual e paz
(VALLURUPALLI, LAUDERDALE, BALBONI, et al., 2012). Cinco estudos encontraram correlações entre
a provisão de cuidado espiritual (em uma situação, através de oração) e o nível de qualidade de vida

Narrativas sobre saúde e doença: o encontro da ciência com a espiritualidade

É possível que a melhor justificativa para se abordar as questões espirituais do doente é que
grande parte dos pacientes têm crenças religiosas e necessidades espirituais. Pelo menos 96% dos
americanos creem em Deus, mais de 90% rezam, quase 70% são membros de igreja e mais de 40%
frequentaram igrejas, sinagogas ou templos nos últimos sete dias (BONELLI e KOENIG, 2013).
Três revisões sistemáticas da literatura encontraram mais de três mil estudos experimentais sobre
espiritualidade e saúde (KOENIG, McCULLOUGH e LARSON, 2001, LUTGENDORF, RUSSEL, ULLRICH, et al.,
2004 KOENIG, KING e CARSON, 2012). Demonstrou-se que pessoas com maiores níveis de religiosidade
/ espiritualidade têm menos depressão, tentativas de suicídio, ansiedade e uso de substâncias, bem como
vivem com mais qualidade, tendo remissão mais rápida de sintomas depressivos e melhores prognósticos
psiquiátricos (KOENIG, McCULLOUGH e LARSON, 2001).
Tendo em vista esse corpo de evidências, é possível entender porque, em sendo a dimensão
espiritual inerente a muitas pessoas, negligenciar a abordagem e atenção a essas questões equivale a
desconsiderar a situação social ou estado psicológico do indivíduo, promovendo um cuidado distante do
“integral” ou “holístico” (INSTITUTE OF MEDICINE, 1997).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método implementado visou a construção de um raciocínio clínico baseado em etapas (etapa 1:
conhecimentos; etapa 2: habilidades; etapa 3: atitudes), seguindo-se uma reflexão em roda de conversa
ao final das atividades, conforme a figura 1.
Figura 1 – Conteúdo programático da monitoria

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) | *número de estudantes participantes por ação

Narrativas sobre saúde e doença: o encontro da ciência com a espiritualidade

referida pelos pacientes (BAHRAMI, BALOUCHESTANI, AMINI, et al., 2010, BORNEMAN, FERRELL e
PUCHALSKI, 2010, WINKELMAN, LAUDERDALE, BALBONI, et al., 2011, KANG, SHIN, CHOI, et al.,
2011, WU e LIN, 2011). Também já foi demonstrado que a percepção de enfermeiras sobre sua própria
espiritualidade influencia o grau em que as necessidades espirituais dos pacientes serão identificadas e
intervenções planejadas e implementadas (KALISH, 2012).
Kalish (2012) chama atenção para a necessidade de treinamento e educação em assistência
espiritual, revisando a literatura sobre cuidado espiritual baseado em evidências, e apontando sessões
educacionais como efetivas esclarecedoras sobre o que é espiritualidade e provendo uma contextualização
para os profissionais avaliarem a sua própria espiritualidade. Ela conclui que falta compreender quais os
papéis específicos para os membros da equipe interdisciplinar; quais os melhores métodos para prover
assistência espiritual; e qual o meio mais efetivo para ensinar o cuidado espiritual.
O curso de medicina da Universidade Federal do Cariri (UFCA), agrega um currículo com propostas
de integração de conhecimentos e habilidades através de metodologia problematizadora desde 2001. A
temática de saúde e espiritualidade foi pouco abordada ao longo dos primeiros 12 anos, até que em
2012, surgiu um grupo de estudos em espiritualidade e saúde que deu origem, no ano seguinte, à
Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade do Cariri (LIASE), a qual, hoje, é um programa de extensão
que mobiliza e difunde trabalhos e práticas dentro de uma visão integral do ser humano no curso, na
universidade e na região. A partir da influência da LIASE, e do reconhecimento da necessidade de inserir
mais abordagens sobre espiritualidade e saúde no currículo de forma complementar à extensão, foi
idealizada a monitoria de integração em ensino e extensão intitulada como Introdução à Espiritualidade
em Semiologia Médica.
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4 RESULTADOS OBTIDOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina de Semiologia no curso de Medicina deve integrar tanto aspectos físicos, quanto
componentes emocional, social e espiritual do ser humano, para que se construa uma história e abordagem
completas, entendendo a pessoa como uma unidade integral. Uma das principais propostas para
conquistarmos essa integralidade é guiar-se pela saúde holística, enfatizando, neste caso, a compreensão
espiritual do paciente e de si próprio enquanto profissional.
Sabendo, portanto, da influência positiva da espiritualidade na manutenção da saúde, é
fundamental uma abordagem acadêmica estruturada sobre o tema, que forneça conhecimento teórico
e, indispensavelmente, prático, sendo facilitada pela Monitoria Introdução à Saúde e Espiritualidade
em Semiologia Médica, na faculdade de Medicina da UFCA. Assim, contribui-se para uma formação de
médicos mais humanistas, focados em uma assistência completa, holística e espiritualizada.

Narrativas sobre saúde e doença: o encontro da ciência com a espiritualidade

As atividades foram iniciadas com discussões teóricas em aulas expositivas e com apoio de
casos clínicos elaborados pelos professores-orientadores em conjunto com os monitores – etapa 1:
conhecimentos. Seguiu-se com simulação realística – etapa 2: habilidades – em duas modalidades: na
primeira, os estudantes foram divididos em duplas e orientados a realizar a entrevista espiritual entre si;
na segunda, dois monitores representaram pacientes com contextos clínicos diferentes, e os estudantes
foram solicitados a realizar as entrevistas espirituais nessas situações. Em continuidade, foram realizadas
as atividades práticas – etapa 3: atitudes – com pacientes internados no Hospital Maternidade São
Vicente de Paulo. Os monitores, com apoio de enfermeiros e psicólogos do hospital, selecionaram os
pacientes com melhores condições (situação clínica, contexto emocional) para colaborar com a atividade
e os apresentaram aos estudantes, os quais foram orientados a coletar a história espiritual e, em seguida,
discutiram todos os casos individualmente com todo o grupo, evidenciando as causas dos sofrimentos
espirituais identificados e as possibilidades de intervenção do profissional de saúde.
O conjunto de ações realizadas possibilitou, aos monitores e professores-orientadores,
profundas reflexões em torno da importância do ensino da abordagem da espiritualidade do paciente
aos acadêmicos, como estratégia para promoção de conhecimentos integrados, habilidades inovadoras
e atitudes direcionadas ao holismo e à compaixão. A socialização de experiências, reunindo a equipe
gestora do projeto, os estudantes abordados e membros do hospital que serviu como campo de práticas,
permitiu ao grupo vislumbrar o impacto positivo que a assistência à dimensão espiritual do ser humano
pode trazer para a saúde do paciente, o qual expressa tal desejo (BEST, M.; BUTOW; P. e OLVER, I, 2015b).
Não obstante, permitiu reconhecer o ganho individual e coletivo do treinamento direcionado para a
abordagem da espiritualidade humana, cuja falta, junto à falta de tempo, é uma das maiores barreiras
apontadas para justificar a falta de discussões nessa temática (BEST, M.; BUTOW; P. e OLVER, I, 2015a).
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O diálogo entre a prática
instrumental, a percepção musical
e a cognição
Fernanda Cristina Pereira e Silva1
Marco Antonio Silva2
1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a prática docente da bolsista do PID na
disciplina de prática instrumental violino/viola e as contribuições da prática do solfejo no desempenho
dos alunos do curso de música na prática de orquestra.
O curso de música da UFCA (Universidade Federal do Cariri) tem como produto final preparar
professores para atuarem em diversos espaços. O Projeto Político do Curso afirma que:
Considerando a necessidade de promover o ensino de música na região do Cariri de
forma gratuita, democrática e de qualidade, o curso de música da UFCA se apresenta
como uma alternativa do ensino público superior para atender essa demanda. (PPC
2014, p7)

Essa graduação disponibiliza aos licenciandos várias ferramentas que os auxiliam nessa tarefa.
Um desses meios de fazer com que os alunos adquiram essa capacitação é o PID (Programa de Iniciação
a Docência) que procura contribuir para a formação do estudante através de atividades de docência
feitas junto ao professor orientado. A atividade escolhida pelo monitor, sob a orientação do professororientador, foi realizada com alunos do curso de música da Universidade Federal do Cariri de semestres
mais adiantados em relação aos monitorados e estes geralmente são alunos dos semestres iniciais do
curso, que buscam compartilhar e aprimorar seus conhecimentos.
O PID:
“busca contribuir para o processo de formação do estudante através de atividades
docentes, juntamente com o professor-orientador, além de proporcionar ao bolsista
uma visão globalizada da disciplina da qual é monitor, e envolvê-lo num trabalho de
ensino associado à pesquisa”. (UFC, 2016)
fernandacrystina0@gmail.com
² marcoviolino1@hotmail.com
1
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Proporciona, também, um bom desenvolvimento do aluno monitor, onde vivencia direta e
indiretamente o monitoramento de um aluno na perspectiva de maior crescimento de ambos na área da
disciplina.
A disciplina prática instrumental violino/viola tem proporcionado a cada ano bolsas de monitoria
buscando oportunizar aos alunos dessa disciplina uma vivência com a docência. Alunos mais experientes
compartilham seus aprendizados com alunos menos experientes e essa troca de informações têm gerado
aprendizado entre os alunos, ou seja, é uma via de mão dupla.
Assim, este trabalho tem como objetivo refletir sobre minha experiência docente através do PID
(Programa de Iniciação à Docência) da disciplina prática instrumental violino/viola do curso de música da
UFCA.
2 METODOLOGIA

Figura 1

O diálogo entre a prática instrumental, a percepção musical e a cognição

A orquestra da UFCA, simultaneamente, é um projeto dá Pró-reitoria de Cultura com um perfil
de extensão, pois abriga alunos do curso de música, como também, instrumentistas da comunidade do
Cariri, e disciplina optativa. Como preparação do repertório proposto, além dos ensaios regulares, foram
propostos também ensaios extras para alguns participantes com o objetivo de melhorar o desempenho
dos mesmos, pois havia algumas coisas a serem ajustadas pelos alunos em estudos individuais das
músicas trabalhadas pelo professor da orquestra. Assim, buscando encontrar soluções para os problemas
visualizados, foram estudados alguns aspectos musicais: células rítmicas, melódicas, golpes de arco
com base em duas músicas. Choreando, que é uma coletânea de chorinhos brasileiros e Holberg Suite
for Strings No.1 de Edvard Grieg que é uma suíte que possui cinco movimentos. Destacando-se que
trabalhamos apenas o 1º movimento dessa peça (o prelúdio). Foi observado que ao decorrer do processo,
os participantes desses ensaios se mostraram melhores na leitura e na execução, sendo assim, a resposta
foi positiva às expectativas que eram trabalhar a música e ajudar na execução o máximo possível.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4 DISCUSSÃO

As monitorias foram voltadas a ensaios de um pequeno grupo de cordas que necessitava de ajuda
em algumas músicas da orquestra. A orquestra da UFCA é um projeto/disciplina que oferece aos alunos
do curso e da comunidade uma vivência diferenciada na prática do próprio instrumento em conjunto,
dialogando com vários outros instrumentos de famílias e tessituras diferentes. Oportuniza um trabalho
coletivo entre a disciplina de prática instrumental e a prática de orquestra. Durante os encontros, foram
observados os estudos técnicos explorando as escalas, os golpes de arco, as variações de ritmos, como
também, a prática de leitura dos sinais da partitura.

O diálogo entre a prática instrumental, a percepção musical e a cognição

Este trabalho de pesquisa se fundamenta nas filosofias e pedagogias do desenvolvimento musical
do teórico húngaro Zaltón Kodály, que defende o solfejo como primazia e a base para o aprendizado de
música, por possuirmos um instrumento vocal que estará presente por toda a vida. Isso se deve porque ao
solfejar internalizamos as distâncias intervalares dos sons musicais e isso facilita a prática instrumental.
(MATEIRO; ILARI, 2012)
Outra fundamentação deste trabalho se encontra na dissertação Reflexões Sobre o Método Jaffé
Para Instrumentos de Cordas: a Experiência Realizada em Fortaleza pelo professor Marco Antonio Silva.
É abordado sobre a prática coletiva no Método Jaffé feita por vários instrumentos distintos e um dos
objetivos do método é proporcionar uma experiência musical para uma determinada quantidade de
pessoas com qualidade. (SILVA, 2008).
Nessa ação coletiva procurou-se observar as dificuldades musicais apresentadas pelos alunos
durantes os ensaios extras.
Destacam-se ainda neste trabalho algumas reações cognitivas apresentadas pelos alunos
durante os ensaios. Buscando compreender o comportamento através do estímulo e resposta como
reflexo. Essas observações estão baseadas nas teorias de Skinner e Pavlov debatido no livro de Jorge
La Rosa Psicologia e Educação: o significado do aprender que defende teorias do behaviorismo, onde o
comportamento pode ser condicionado ou não com base na teoria do estímulo-resposta em reflexo com
aspectos fisiológicos. Entendendo assim o reflexo como o todo e suas divisões e como são encontradas
no nosso comportamento. (ROSA, 2003).
Na obra Ciência e Comportamento Humano de B. F. Skinner, é abordado sobre o comportamento
humano, a partir de forças externas que o faz executar o comportamento no caso a ação, ou resposta ao
estímulo gerado pelo meio, tornando-se assim o humano dependente de um estímulo externo para ser
influenciado em certas ações. Identificado como eventos neurais hipotéticos chamados assim de “arco
reflexo”. (SKINNER, 2003).
As experiências realizadas em sala de aula, nos ensaios da orquestra e na monitoria também
serviram de base de observação desse trabalho, entretanto, ressalto que se destaca o momento da
monitoria através dos ensaios extras.
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Nestes ensaios, estavam presentes duas violas de orquestra, dois violinos, um violoncelo e um sax
tenor.

O diálogo entre a prática instrumental, a percepção musical e a cognição

Não foi possível explorar enfoques técnicos, pois não houve tempo hábil para alcançar esse
objetivo. Entretanto, foram contemplados alguns aspectos psicológicos como motivação e estímulo. Neste
sentido, os alunos foram estimulados para que estudassem a fim de desenvolver através do seu estudo
individual e diário. Desse modo, dedicou-se o tempo disponível para o exercício da afinação das notas em
algumas músicas, pois esse momento foi apenas de auxílio em algumas dificuldades de alguns colegas,
também se aproveitou de momentos de leitura e solfejo da partitura, a parte rítmica e também melódica,
pois as habilidades de leitura são melhor desenvolvidas com a utilização da voz seguindo portanto o
pensamento de Kodály. (MATEIRO; ILARI, 2012)
A dificuldade encontrada em alguns colegas foi a prática de tocar o que está escrito na partitura.
Logo, o solfejo e/ou a leitura das partes facilita a execução do que está escrito, notando, assim, que
após solfejar a música, melhora a agilidade entre decodificar os sinais e a habilidade para tocar a
música proposta. Essa agilidade é intitulada como “reflexo”. Ao refletir sobre a prática instrumental,
foi possível perceber que o cérebro já sabe o que fazer quando vê certas figuras, e torna esse saber em
movimento, um exemplo é não precisarmos dar comando nem ordenar que nosso corpo respire, ele já
sabe que necessitamos respirar, outro exemplo é que quando está ventando forte nós fechamos os olhos
automaticamente para não entrar poeira. Então na música seria: ver uma colcheia e saber, sem precisar
pensar, que ela vale meio tempo em um compasso quaternário. Sendo assim chamado de percepção e
logo um movimento racional e intuitivo.
Segundo Watson (2003), a base científica para isso: Comportamento Respondente (Reflexo):
todas as reações do organismo frente a determinado estímulo e o comportamento é a resposta direta
do sujeito ao meio. Então, o reflexo está ligado à categoria de teorias Estímulo-Resposta. Sendo assim,
o estímulo é a modificação do meio ou parte dele e a resposta é a modificação do comportamento ou
parte dele. Skinner citado por Ries no livro Psicologia e educação: o significado do aprender organizado
por Rosa (2003), afirma que o estímulo é o agente externo controlador do comportamento de reflexo. E
o meio pode influenciar a pessoa sendo assim chamado de eliciado, pois todas as vezes que o organismo
for influenciado por aquele estímulo, ele reagirá daquela forma. Uma análise necessária sobre o reflexo
é que nesse processo de estímulo e resposta está envolvido um receptor sensorial, um sistema aferente
composto por um neurônio de condução do impulso até um centro nervoso do cérebro ou medula, um
sistema eferente que são os neurônios que conduzem o impulso do centro nervoso para o efetor que é
uma glândula ou músculo que reage ao estímulo conduzido pelos neurônios do sistema eferente. (ROSA,
2003).
A área do sistema nervoso que controla esse comportamento é o Sistema Nervoso Autônomo
(SNA) e abrange toda a atividade simpática e parassimpática. Qualquer resposta ligada ao SNA de
natureza involuntária é identificada como comportamento respondente e também assim chamado de
Reflexo incondicionado ou condicionado. Reflexo Incondicionado: o estímulo é natural e não necessita
de aprendizagem. Já Condicionado é quando o sujeito reage a um estímulo que antes não respondia,
Pavlov os chama de reflexo de conexão visto que a via nervosa precisa estar estabelecida e completa
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pelos hemisférios cerebrais. Então o Reflexo condicionado foi adquirido, e o processo responsável por
esta aprendizagem é denominada condicionamento respondente. Sendo assim, com base em Skinner,
S – Estímulo Ambiental: Partitura, R – Comportamento Operante: Tocar, S – Estímulo Consequente: Som.
Nesta perspectiva, Watson citado por Ries, defende a ideia que através do reflexo (Estímulo e Resposta)
o comportamento do humano pode ser previsto e controlado a partir das descrições do reflexo. (ROSA,
2003).
Ler envolve ritmo e melodia, mesmo que trabalhados separados e logo depois juntos. Foi
exercitado um pouco de leitura com ritmos e melodias nas músicas Choreando e Holberg Suite for Strings
No. 1 de Edvard Grieg, pegando assim trechos mais complexos da música para estudar antes de tocar.
Podendo dizer que há dificuldade na parte da articulação e cognição, de entender o que está sendo
pedido na partitura e os músculos executarem conforme manda o cérebro, nesse caso esse estímulo é
subliminal. (Kodály, 1962)
As dificuldades percebidas, mas não em todos, foi à falta de prática dos alunos em tocar no
espelho do instrumento, que reflete na parte do reflexo de “onde tocar e como tocar a nota tal”; a minha
dificuldade perante isso foi saber o que fazer para ajudar e vi duas soluções: uma delas foi solfejar cada
nota e ir tocando cada frase. Essa prática de solfejar antes de tocar é de fundamental importância para o
teórico Kodály onde o uso da voz ajuda a se desenvolver musicalmente, entendendo assim, nesse ínterim,
que solfejar é cantar cada nota presente no fraseado presente na música para a internalização da mesma
e para um melhor desenvolvimento da leitura.
Outra dificuldade foi tocar o fraseado de uma determinada música mostrando como é e pedir aos
ouvintes para repetirem meus movimentos. Só que pensando assim, neste segundo, temos um problema;
“se repetir o que o outro faz e não entendermos o que a partitura pede, estamos aprendendo mesmo? Se
essa forma for mais eficaz em questões de tempo e de tocar o que está ali, mesmo sem a parte cognitiva
de falar tudo o que vai fazer. O que fazer? Então solfejar antes seria eficaz por mais tempo: ou tocar junto
seria uma resolução do problema em tempo real?”
Em resposta a essas perguntas intrigantes, temos um professor húngaro que viveu pelo fim do
século XIX e início do século XX professor Zaltón Kodály o qual defende que o uso da voz é a largada para
que aconteça uma musicalização em grupo e uma inclusão de participantes independente do seu nível de
formação, para Kodály, o principal meio de acesso à música é o uso da voz, pois o cantar está presente
por toda a vida. O desenvolvimento da habilidade de leitura e de composição e expressão musical são
adquiridos através do cantar. E com base nesta ideia, Kodály e vários outros professores de sua época
desenvolveram uma sequência de 21 livros com solfejos melódicos a partir de escalas pentatônicas com
uma, duas ou três vozes, e foram chamados de “Kodály Choir Method”. (MATEIRO; ILARI, 2012)
A outra metodologia dele é a manossolfa que é uma técnica usada a qual parte de sinais
executados com as mãos para a sonorização das notas, pois é muito importante na aprendizagem para
iniciantes em música e ajuda a entender a relação intervalar em uma visualização espacial. Contribuindo
também na formação da memória musical e no treinamento auditivo, fazendo parte do limiar. E por isso
o solfejo vem a colaborar em nossas práticas, pois se armazena e internalizam-se as informações da
partitura através da voz para a futura externalização por meio do instrumento musical e gerando uma
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melhor articulação por já saber o que a música pede e com a ajuda do ouvido que também é trabalhado
adquiri uma afinação mais apurada. (MATEIRO; ILARI, 2012)
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Declara-se que os ensaios em conjunto com a utilização dos meios de percepção e solfejo com
base nos autores citados traz benefícios práticos para a parte técnica artística musical dos alunos dos
cursos, sendo assim, um meio muito eficaz para a vida musical e para o aprendizado dos alunos, através de
estudos coletivos das músicas com dificuldade e ensaios com uma visão de compartilhar conhecimentos
de ambas as partes e todos aprendem. Assim, foi experimentado nos ensaios com um pequeno grupo
orquestral que proporcionou ouvir os outros instrumentos e a tocar em conjunto desenvolvendo assim o
trabalho em conjunto.
Contribuiu também para oferecer ao público uma boa música instrumental através das
apresentações musicais. Oportunizou o interesse de estudar técnicas através da necessidade de tocar e
acompanhar o grupo, aprimorando assim não só a parte artística, mas técnica.
Permite aos alunos da prática instrumental colocar em prática e desenvolver os assuntos expostos
em sala de aula, tanto da parte perceptiva, técnica, articulatória, e o conhecimento sobre o instrumento.

MATEIRO, Tereza; ILARI, Beatriz. (org); MARIANI, Silvana; SILVA, W. M; BONA. Melita, et al.
Pedagogías em Educação Musical. São Paulo, Intersaberes, 2012.
UFC. Disponível em: <http://www.prograd.ufc.br/bolsas/244-pid-programa-de-iniciacao-a-docencia>.
Acesso em: 28 de junho 2016.
SILVA, Marco Antonio. Reflexões Sobre o Método Jaffé Para Instrumentos de Cordas: a
Experiência Realizada em Fortaleza. Paraíba: [s.n.], 2008.
SANTOS,T.S; SILVA,M.A; MONTE,G.S;ARAUJO,V.F.V. Solfejo fixo versus solfejo móvel, qual das
metodologias é mais apropriada para ser trabalhada com alunos iniciantes na área
musical? Conferencia Zatinoamericana y 2ªPanamericana de laSociedad Internacional de Educación

Musical, ISME. Santiago- Chile: [s.n.], 2013.
ROSA, Jorge la.(org.); FERREIRA, B. W.; SANTOS, B. S.; RIES, B. E; et al. Psicología e educação: o
significado do aprender; Porto Alegre: Edipucrs, 2003.
SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
KODÁLY, Zalton. Kodály 333 Olvasógyakorlat: Bevezatõ a Magyar Népzenébe. [s.l.]: Editio Musica
Budapest Z. 3741, 1962.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI. Projeto Pedagógico do Curso/PPC de Música, Licenciatura.
Juazeiro do Norte-CE: [s.n.], 2014.

O diálogo entre a prática instrumental, a percepção musical e a cognição

REFERÊNCIAS

50

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

O processo de aprendizagem em
Teoria Econômica Aplicada e as
contribuições da monitoria na
Agronomia
Emábile Sampaio de Carvalho1
Antônia Gorete da Silva Galdino2
Williane Thamires dos Santos3
Fabiano da Silva Ferreira4
1 INTRODUÇÃO
A aprendizagem de conteúdos de uma disciplina exige uma ampla gama de meios alternativos
para tornar o conhecimento acessível e mostrar-se de modo claro para o aluno, de forma que aquele
conteúdo desperte interesse e o mesmo o absorva para sua formação profissional.
Umas das atividades que podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem que contribui
para a formação do aluno nas atividades de ensino dos cursos de graduação é a monitoria, que pode
proporcionar ao discente o oferecimento de práticas e experiências pedagógicas que podem contribuir
para a articulação entre a teoria e a prática, resultando em melhorias nas atividades técnico-didáticas do
professor-orientador.
No contexto atual, onde a educação tenta ser inclusiva, de tal sorte que todos sejam tratados de
forma igual, a universidade tem que proporcionar todo o apoio ao discente para o pleno exercício de suas
atividades de aprendizagem bem como no desenvolvimento de suas potencialidades. É nesse ponto que
o monitor se destaca como um dos fortes contribuidores. Sua atividade colabora para a construção do
conhecimento dos demais discentes, estabelecendo-o segundo suas capacidades e ideias, livremente, de
forma que possam se desenvolver como cidadãos, nas suas diferenças.
Segundo MASETTO (2003), o monitor apresenta-se mais como um secretário do professor, e com
essa ideia se busca entender qual o nível de atuação e envolvimento do monitor com seu trabalho em
sala de aula, seja como assistente do professor ou como supervisor das atividades dos alunos.
¹ emabile.carvalho@yahoo.com.br
² antonia_galdino17@hotmail.com
³ williane_thamires@hotmail.com
4
fabiano.ferreira@ufca.edu.br
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Ao trabalhar os conteúdos da disciplina Teoria Econômica Aplicada e cumprir com a carga horária
proposta pelo programa de monitoria, o discente pode envolver-se na preparação do material de aula e
na organização do conteúdo programático da disciplina, percebendo o sentido e a função destas etapas
no processo de ensino-aprendizagem.
Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo apresentar o modo como os alunos do curso de
agronomia da UFCA perceberam o nível de aprendizagem do conteúdo da disciplina de Teoria Econômica
Aplicada no período 2016.1, bem como relatar o nível de contribuição da monitoria nesse contexto.

De acordo com CFESS/CRESS (2012), a educação é uma das dimensões da vida social que pode
contribuir tanto para a manutenção da ordem burguesa, ou seja, uma educação para responder aos
interesses do capital, onde se levam em conta aspectos quantitativos e não qualitativos ou para a
transformação da sociedade e construção de uma nova hegemonia, isto é, uma educação de caráter
emancipadora.
A Universidade se constitui num centro de formação de conhecimento profissional e segundo
SEVERINO (2007), sua destinação última é contribuir para o aprimoramento da vida humana na sociedade.
O processo ensino-aprendizagem é um nome para um complexo sistema de interações comportamentais
entre professores e alunos. É frequente o uso dos substantivos “ensino” e “aprendizagem” para fazer
referência aos processos “ensinar” e “aprender”. Raramente fica claro que as palavras referem-se a
um “processo” e não a “coisas estáticas” ou fixas. Nem sequer pode ser dito que correspondam a
dois processos independentes ou separados. Nesse sentido, é melhor usar verbos para referir-se a esse
processo, fundamentalmente constituído por uma interação entre dois organismos (KUBO, 2001).
Considerando uma visão inovadora de ensino, o ensino que procura desenvolver a inteligência
deverá priorizar as atividades do aluno, considerando-o inserido numa situação social (MIZUKAMI, 1986).
Neste contexto, a regulamentação da função de aluno monitor, no Brasil, deu-se pela Lei Federal n.º
5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de funcionamento do ensino superior e institui em
seu artigo 41 a monitoria acadêmica,
Art. 41. As universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do
curso de graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem
capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina.
Parágrafo único. As funções de monitor deverão ser remuneradas e consideradas título
para posterior ingresso em carreira de magistério superior.

As perguntas que se fazem é como o monitor pode administrar melhor essa realidade? Usar o
que tem direito, despertando nos colegas o interesse de uma participação ativa na aula? Compartilhar
textos e discutir as diferentes opiniões sobre o assunto abordado? Aliar conhecimentos obtidos “online”
com livros, textos e vivências? Disponibilizar conteúdo das aulas por e-mail comunitário, fazer uso de
blog e portais para postar temas de interesse e incentivar o comentário dos estudantes? O que se sabe
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é que cabe ao monitor: Respeitar o senso comum do estudante e estimular o senso crítico; estimular
a capacidade do aprender a trabalhar o coletivo e a respeitar pontos de vista diferentes; induzir os
estudantes a serem partícipes do processo de ensino-aprendizagem e estimular a interdisciplinaridade,
bem como a transdisciplinaridade.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4 RESULTADOS OBTIDOS
As perguntas referentes ao perfil dos discentes sugerem regularidade no curso de Agronomia,
de tal modo que 80% aponta para uma situação positiva nesse sentido, onde 7 foi a média do número
de disciplinas que foram cursadas pelos discentes no período 2016.1, quando somente 1(um) aluno
realizou algum tipo de trancamento e no qual 1,5 foi a média do número de reprovações verificadas
entre os discentes. Os valores se encontram dentro de um aspecto normal de uma turma da disciplina,
principalmente no tocante ao item de trancamento, não se caracterizando nenhum evento atípico (Gráfico
1).
Gráfico 1 – Situação e particularidades dos discentes pesquisados em 2016.1

O processo de aprendizagem em Teoria Econômica Aplicada e as contribuições da monitoria na Agronomia

As informações necessárias para realização desse estudo, ou seja, “O processo de aprendizagem
na disciplina Teoria Econômica Aplicada e as contribuições das atividades de monitoria na formação dos
estudantes do curso de Agronomia” foram obtidas utilizando-se como instrumento para coleta de dados
um questionário com indagações objetivas e subjetivas, aplicado no período de 16 a 20 de julho de 2016.
A amostra foi constituída de 9 alunos de um universo de 17 discentes da disciplina, pertencentes ao
Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri.
As referidas indagações, em um total de 11(onze), levaram em consideração pontos como a
situação atual do aluno no curso, bem como o modo como esse discente se enxerga dentro do contexto
repassado e discutido da disciplina durante o período de 2016.1. Para a aplicação da pesquisa, o
questionário foi enviado por e-mail para todos os discentes da disciplina (17 alunos). Trata-se de uma
pesquisa qualitativa que teve por objetivo obter um feedback dos discentes sobre o processo de ensinoaprendizagem e da atuação do monitor na disciplina Teoria Econômica Aplicada.
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)
Quanto ao uso de alguma rede social para auxiliar na aprendizagem, 55% afirmaram que
não gostariam de fazer uso de algum tipo de rede social. A utilização de ferramentas tecnológicas que
venham contribuir com a facilidade de aprendizagem do aluno foi mencionada por 45% dos discentes,
principalmente com a utilização do WhatsApp e do sistema de gerenciamento de aprendizagem do aluno
(portal do aluno) na plataforma da universidade (Gráfico 2).

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
Com relação à importância da disciplina Teoria Econômica Aplicada para a formação profissional
dos alunos, 70% afirmaram se tratar de um conteúdo de certa importância. Assim como as demais
profissões, as questões relacionadas à economia são transversais, daí o discente enxerga a importância
da citada disciplina em sua formação profissional, haja vista que em vários setores da carreira de um
profissional de agrárias, a economia é de fundamental importância. Quanto ao melhor método de
avaliação que deveria ser realizado na disciplina, 60% dos discentes escolheram prova como sendo o
melhor método de avaliação e 40% optaram por trabalho extraclasse, como sendo a segunda melhor
opção. Para 70% dos discentes, a melhor forma de aproveitamento do tempo de aula seria com o conteúdo
sendo dividido em dois momentos (aula teórica e resolução de exercícios com aprendizagem cooperativa)
(Gráfico 3).
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Gráfico 2 – Opinião dos discentes quanto à importância e à melhoria do aprendizado da disciplina de
Teoria Econômica Aplicada.

54

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

Gráfico 3 – Opinião dos discentes quanto à melhoria do repasse do conteúdo da disciplina,
da atuação da monitoria e do nível de aprendizado até então.

Já no que se refere a melhor técnica didática de ministrar aula, 48% demonstraram preferência
por aula expositiva com quadro branco e os outros 52% optaram por aula somente no quadro branco. Na
opinião dos entrevistados, o monitor poderia contribuir no sentido de resolver problemas dos discentes
com o devido agendamento de hora marcada, haja vista que a grande maioria chega a cursar até oito
disciplinas por semestre. Aqui fica claro com o pensamento de MASETTO (2003), “o monitor apresenta-se
mais como um secretário do professor”, auxiliando por demais os seus pares. Sendo que, 23% optaram
por monitoria individualizada, com hora marcada, 22% por monitoria com toda a turma com hora
marcada e 55% por monitoria com grupos apresentando dúvidas em comum.
O questionamento feito aos discentes sobre o que fariam se estivessem no lugar do professor para
melhorar o desempenho dos alunos demonstrou que, para a maioria, a realização de mais exercícios seria
uma prática de grande utilidade e ajudaria mais na fixação do conteúdo aplicado à disciplina. Já outros
acreditavam que os conteúdos aplicados deveriam estar mais conectados com a área da Agronomia o que
ajudaria a se ter uma visão mais clara da utilização dos conteúdos na formação profissional. A propósito,
convém ressaltar o pensamento de SEVERINO (2007) quando defende a Universidade como centro de
formação do conhecimento profissional e que contribui para o aprimoramento da vida humana. Assim é
o trabalho do professor.
Um dos problemas que se verifica na monitoria é que mesmo com o horário disponibilizado pelo
monitor, a procura pelos discentes é abaixo do esperado, levando muitas vezes a se pensar que o monitor
não exerce a contento suas atividades. O problema de horário foi mencionado e a grande maioria foi de
acordo que é preciso ter um horário fixo de atendimento individual que permita a todos e a cada um
tirar suas dúvidas. Outro ponto destacado diz respeito à utilização de exemplos práticos mais atualizados
por parte do monitor. Na autoavaliação do aprendizado, 90% mencionaram que foi ótimo ou excelente
permitindo uma melhor visão de aprendizagem dos conteúdos disciplinares abordados em sala de aula
(Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Opinião dos discentes quanto à melhoria do desempenho na disciplina, da forma de
comunicação e da contribuição de conteúdos anteriores no aprendizado do conteúdo atual.

Para melhorar o desempenho, 85% dos discentes que responderam à pesquisa, afirmaram que
resolver mais exercícios se constituiria em uma forma de ajudar a fixar os conteúdos ministrados, isso tudo
com o devido auxílio do monitor. Essa demanda é o reflexo de que “o ensino que procura desenvolver
a inteligência deverá priorizar as atividades do aluno, considerando-o inserido numa situação social”
(MIZUKAMI, 1986). Sendo um dos pré-requisitos, a disciplina de Cálculo, contribuiu muito, segundo 90%
dos discentes, para o aprendizado na disciplina de Teoria Econômica Aplicada. Não resta dúvida que esta
disciplina em muito ajuda durante as aulas da disciplina de Teoria Econômica Aplicada, facilitando por
demais o processo de ensino-aprendizagem e sem ela as coisas ficariam mais difíceis.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, percebe-se que a atmosfera universitária comporta diversos perfis de estudantes,
evidenciando diferentes estilos de ensino e aprendizagem. Com base nos resultados da pesquisa, temos
que, há um reconhecimento dos alunos quanto à importância da disciplina de Teoria Econômica Aplicada
e da monitoria para formação profissional do Agrônomo. A questão do agendamento do horário ainda
é um dos impasses que muitas vezes dificulta a interação dos discentes com o monitor. A monitoria tem
uma atuação para ampliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, não restando dúvidas de que
um programa de monitoria vem em muito ajudar a formação dos alunos no que diz respeito à educação
formal e informal.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado e implantado em 1979 pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e inicialmente foi coordenado pelo órgão do MEC
até 1999. A partir do dia 31 de dezembro de 1999, o PET teve sua gestão transferida para a Secretaria de
Educação Superior SESu/MEC. Depois de alguns anos de atuação, o Programa quase foi extinto, passando
assim a responsabilidade do mesmo para o Departamento de Modernização e Programas da Educação
Superior (DEPEM) e com a edição da Lei n° 11.180 de 23/09/2005 e da Portaria/MEC n° 3.385 de
29/09/2005, resultou num grande impulso para a prática de suas atividades em nível nacional (BRASIL…,
2016).
O regimento do PET-UFC estabelece normas de composição, acompanhamento e avaliação do
Programa. Tem como objetivo geral promover a formação de alta qualidade acadêmica dos alunos de
graduação, estimulando a melhoria dos cursos e possibilitando a inovação das práticas pedagógicas. A
estrutura do PET-UFC é de um grupo por curso de graduação que tenha seu projeto aprovado pela Pró¹ marcosribeiroam38572@gmail.com
² francielejany@gmail.com
³ mayrllyaraujo@gmail.com
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2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

O Programa de Educação Tutorial – PET Biblioteconomia realiza atividades dentro do contexto de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura.
As atividades de Ensino se consolidam por meio de concepções científicas, tecnológica, artística
e humana como alicerce para absorver, desenvolver, aplicar e difundir conhecimentos. Já as atividades de
Pesquisa visam o aprimoramento da produção científica com qualidade para os programas de intercâmbio,
iniciação científica, inovação tecnológica e social, estabelecimento de convênios e eventos que reúnam
docentes, discentes e servidores, proporcionando o feedback entre os membros. Nas atividades de
Extensão, acontece a associação de Ensino, Pesquisa e Extensão em um processo interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político, visando a interação entre a Universidade e a Sociedade. Por último, o eixo
da Cultura, englobado no órgão Pró-Reitora de Cultura (PROCULT), no qual viabiliza a formação integral
do discente e o contato direto e indireto com a sociedade fomentando ações, programas, projetos na
comunidade; contribui na formação universitária, oferecendo cadeiras livres; estabelece convênio entre
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Reitoria de Graduação, cada grupo é formado por um tutor, um cotutor, no mínimo doze e no máximo
dezesseis estudantes bolsistas e de seis a oito estudantes voluntários. O membro bolsista deve zelar pela
qualidade acadêmica do PET, participar de atividades de ensino, pesquisa, cultura e extensão, apresentar
um excelente rendimento no curso de graduação e ter dedicação exclusiva ao seu grupo PET (BRASIL…,
2016).
O PET Biblioteconomia foi criado no ano de 2014 na Universidade Federal do Cariri (UFCA)
tendo como tutora do projeto Professora Doutora Maria Cleide Rodrigues Bernardino e como cotutor
o Professor Doutor Henry Pôncio Cruz Oliveira, que logo após sua saída foi substituído pela Professora
Doutora Gracy Kelli Martins. Este projeto é destinado aos alunos regularmente matriculados no curso de
graduação em Biblioteconomia (PROJETO…, 2014).
O Programa realiza atividades dentro do contexto de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura,
buscando preparar o aluno para o mercado de trabalho de forma prática, fortalecendo e contribuindo
para uma maior visibilidade ao curso fora do âmbito acadêmico, auxiliando no aprendizado integral do
discente que é proporcionado pelas vivências entre a academia e o campo profissional. Ele acompanha o
discente durante todo o seu curso de graduação objetivando um cidadão com ampla visão do mundo e
responsabilidade social. Além disso, coopera na formação de profissionais bibliotecários com competência
acadêmica, técnica, científica e tecnológica que são desenvolvidas pelas experiências relacionadas aos
quatro eixos da Universidade, visando a formação de um profissional crítico e atuante.
Dentre todas as atividades realizadas pelo PET Biblioteconomia, relataremos as experiências
vividas no Seminário de Vivências Profissionais (SVP) que tem como proposta trazer à universidade
profissionais que foram formados na própria instituição, para compartilhar sobre sua trajetória e inserção
no mercado de trabalho. Dessa forma, possibilita a interação entre os discentes de Biblioteconomia e
o Profissional qualificado para que os futuros bibliotecários possam ter uma visão geral de como se
encontra o mercado de trabalho para sua área de atuação.
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entidades públicas e universidades; realiza fóruns culturais em nível local e estadual; oferece bolsas
anualmente (UNIVERSIDADE…, 2016).
O PET Biblioteconomia tem como objetivo geral favorecer a formação de profissionais
bibliotecários com elevada competência acadêmica, tecnológica e científica por meio do desenvolvimento
de novas práticas pedagógicas, inseridas no âmbito do ensino, pesquisa, cultura e extensão e como
objetivos específicos, otimizar a aprendizagem discente mediante a modificação de práticas pedagógicas,
introdução de novas metodologias de ensino e articulação entre atividades de ensino, pesquisa, cultura e
extensão. Estimular, orientar e acompanhar os discentes na reflexão e solução de problemas existentes em
ambientes informacionais. Contribuir para o aprendizado integral do aluno, proporcionado por vivências e
inserções entre academia e o mercado de trabalho, mediado pela ética profissional (PROJETO…, 2014).
Para tanto, desenvolve junto à comunidade interna e/ou externa os seguintes projetos:
PET na escola: Tem o objetivo de promover a Lei 12.244 e criar uma demanda de mercado
junto às escolas da região. Trata-se de ações que promoverão o fazer bibliotecário em escolas da rede
pública/privada, com atividades de gestão e políticas de dinamização de acervos, devidamente tutoradas.
Laboratório de Práticas Itinerante: semelhante no que diz respeito às ações ao PET na
Escola, entretanto, com suas atividades voltadas para as empresas e instituições diversas que contam com
biblioteca e acervo e não dispõem de bibliotecário.
Grupo Cantos e Contos: criação do grupo de contadores de histórias Cantos e Contos para
atividades culturais na Universidade e na comunidade.
O Projeto Bibliocine: tem como público-alvo os estudantes de Biblioteconomia e objetiva
inserir as mídias digitais, sobretudo, o filme, como ferramenta pedagógica capaz de complementar as
atividades em sala de aula.
Sociedades Aprendentes: cursos de formação para o usuário de bibliotecas através das
estratégias da Alfabetização Informacional (ALFIN) com o objetivo de proporcionar o aprendizado
constante, a reflexão e a formação no emprego de tecnologias. Será desenvolvido através de módulos
presenciais e à distância em bibliotecas universitárias e públicas. A participação das bibliotecas será por
manifestação de interesse e convênio com a Universidade Federal do Cariri a fim de promover, ainda, a
ampliação do campo de estágio curricular de nossos alunos.
Grupo de Pesquisa Biblioteca, Informação e Sociedade (BIS): através da participação
ativa e efetiva no Grupo de Pesquisa do Curso de Biblioteconomia: Biblioteca, Informação e Sociedade
(BIS) devidamente certificado pela UFCA, será responsável pelos indicadores do grupo. Contribuirá
para a atualização dos dados dos ex-alunos ingressantes no mercado de trabalho, indicadores salariais
e comparativo com o número de profissionais formados a cada ano. Será responsável também pela
divulgação de editais de pós-graduação e manter atualizado o indicador de ex-alunos ingressantes em
mestrados.
Cursos e Oficinas: durante todo o ano, serão oferecidos cursos com o objetivo de contribuir
para a aprendizagem dos discentes do curso de biblioteconomia e demais cursos da UFCA. Os cursos
oferecidos serão: normalização bibliográfica e leitura e produção de textos, e outros que o grupo julgue
necessários.
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Seminário de Vivências Profissionais (SVP): Tem como proposta trazer à universidade

profissionais formados pela instituição, a fim de testemunhar sobre sua trajetória e inserção no mercado
de trabalho.
2.1 SEMINÁRIO DE VIVÊNCIAS PROFISSIONAIS (SPV)

[…] organização, direção e execução dos serviços técnicos de repartições públicas
federais, estaduais, municipais e autarquias e empresas particulares concernentes
às matérias e atividades seguintes: o ensino de Biblioteconomia; a fiscalização de
estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia reconhecidos, equiparados ou em vias
de equiparação; administração e direção de bibliotecas; a organização e direção dos
serviços de documentação; a execução dos serviços de classificação e catalogação
de manuscritos de livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e
seriadas, de bibliografia e referência (BRASIL, 2002, não paginado).

Nessa perspectiva, é evidente a falta de conhecimento por parte não somente da sociedade como
num todo, mas também dos alunos da Biblioteconomia, o fato é que por vezes o curso é escolhido sem
um conhecimento mais solidificado do mesmo, e os alunos acabam caindo como que de paraquedas,
desconhecendo até informações básicas da profissão.
Isto ocorre porque a profissão já existe há bastante tempo, e ao longo dos anos foi sofrendo
transformações assim como qualquer outra.
Analisando historicamente a gênese do trabalho bibliotecário, temos que este nasceu
conjuntamente à criação das primeiras bibliotecas pela nobreza e pelo clero. O papel
de bibliotecário era exercido exclusivamente por homens eruditos, que diferentemente
de hoje não tinham nenhuma formação teórica relacionada à área biblioteconômica. A
origem da profissão de bibliotecário também está intimamente relacionada à criação
dos primeiros cursos de Biblioteconomia, pois foi a partir de sua institucionalização,
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O Seminário de Vivências Profissionais (SVP) objetiva proporcionar aos discentes em processo
de formação uma visão mais realista das possíveis oportunidades que os mesmos poderão desbravar
mediante o seu egresso da academia.
O projeto é desenvolvido em formato de palestra, onde os convidados apresentam suas vivências
profissionais de acordo com sua especialidade, retratando toda a sua trajetória no que diz respeito
às suas expectativas e dificuldades sobre a profissão, bem como sua área de atuação. Para tanto, é
realizada uma pesquisa sobre o panorama em que se encontram os alunos graduados. Os convidados são
escolhidos de acordo com o cenário no qual estão inseridos, bibliotecas públicas, escolares, universitárias,
centros de documentação nos setores públicos e privados, Mestrado, Doutorado, docência (professores da
instituição), procurando assim uma maior diversificação da área.
Este é o momento oportuno para os graduandos não somente conhecerem de forma bem
específica de atuação do palestrante, mas também tirar as possíveis dúvidas referentes à profissão, visto
que, a proposta principal é a troca de experiência.
Não podendo deixar de ressaltar que ainda há dubiedade em relação a Biblioteconomia (curso,
profissão, área de atuação, entre outros) é algo concreto, isso ocorre não pela ausência de possibilidades
onde o exercício da profissão possa efetuar-se, ao contrário, são inúmeros os campos onde o profissional
bibliotecário pode estar inserido.
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com a formação escolar dos indivíduos, que a atividade profissional se desenvolveu e
se firmou (TABOSA; AGUIAR, 2011, p. 86).

Visto que a multiplicidade de atuação do bibliotecário é bastante vasto, é urgente que se tomem
iniciativas na mudança desse cenário, cabendo a Universidade e em foco específico ao PET, ampliar e
difundir estas informações, utilizando canais de comunicação formais e informais para atingir e impactar
um público massífico. O SPV é realizado semestralmente, teve início no ano de 2015 totalizando três até
o presente momento.
2.1.1 SPV com a bibliotecária Dávila Maria Feitosa da Silva

Dávila fez uma abordagem sobre a atuação profissional do bibliotecário a partir de uma nova
percepção, fundamentando as diversas características que rompem os paradigmas clássicos da área,
apresentando sua carreira acadêmica, discutindo os vieses de sua monografia e sua atuação como
bibliotecária, mostrando os diversos facetes em que um bibliotecário pode se inserir.
Seu trabalho despertou curiosidade em todos os discentes do curso de Biblioteconomia, pois
sendo ex-aluna desta IES, mostrou a importância de passar suas experiências para os demais, levando
em conta todas as dificuldades no decorrer da sua vida acadêmica, as conquistas, fazendo uma linha
temporal a cerca desse fatos.
Figura 1 – SPV com Dávila Feitosa

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
Dentre os pontos positivos analisados ao longo do primeiro seminário, foi notável a participação
e a interação por parte dos alunos para com o tema abordado e, principalmente o interesse sobre todo o
trajeto percorrido pela convidada até o tempo presente.
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O primeiro SPV de 2015 foi realizado com a ex-aluna do curso de Biblioteconomia Dávila Maria
Feitosa da Silva, formada em 2013, pela UFCA. Tem experiência como chefe da Divisão de Estudos e
Pesquisas do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC) e da Fundação
Cultural Palmares/MinC, em Brasília, da qual é membro atualmente.
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Figura 2 – PETianos com Dávila Feitosa

Para os PETianos, a aprendizagem foi para além do SPV, pois, para que esse momento se
consolidasse, foi necessária toda uma preparação, que Martin (2005, p. 60) descreve como sendo “o
pensar as atividades significa que o grupo faz o planejamento, providencia os meios para a viabilização
da atividade, é responsável pela sua execução e desenvolve a avaliação”, exigindo dos mesmos empenho
e comprometimento, aperfeiçoando na equipe a responsabilidade para o curso e o trabalho em grupo.
Além disso, por meio de toda a organização (pesquisa sobre a vida e trajetória da convidada, o contato,
recepção, entre outros), cada bolsista de forma particular tem também a oportunidade de desfrutar
das experiências do convidado/palestrante, por meio de conversas informais, assim, não está envolvido
somente como organizador do projeto, mas como beneficiados, ou seja “trabalham, produzem e usufruem
do produto” (MARTIN, 2005, p. 78).
Enfatizamos que um dos pontos positivos principal foi a participação, disponibilidade e interação
da palestrante, que trouxe um ânimo maior para o grupo no que diz respeito a continuação do projeto.
2.1.2 SPV com o bibliotecário João Bosco Dumont do Nascimento

O segundo SVP contou com a presença de João Bosco Dumont do Nascimento, graduado em
Biblioteconomia, em 2012, pela Universidade Federal do Ceará – Campus Cariri (UFC-Cariri), com MBA
em Gestão de Projetos pela Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) e curso de Aperfeiçoamento em
Projetos Culturais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente é mestrando em Desenvolvimento
Regional Sustentável, pela UFCA. João Bosco falou do seu projeto, que na ocasião era Coordenador
Técnico do Curso de Formação para Gestores Públicos e Conselheiros Municipais de Cultura nas regiões
Cariri e, Centro-Sul do Ceará pela PROCULT. João Bosco foi recentemente empossado como bibliotecário
no Campus de Brejo Santo da UFCA.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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Figura 3 – SPV com João Bosco Dumont

Com o intuito de divulgação da área de forma peculiar, João Bosco fez uma “linha do tempo”
dos diversos momentos em sua graduação, abordando situações particulares que o levou a cursar
Biblioteconomia mostrando que em meio a diversas dificuldades, a dedicação leva a conquista dos
objetivos.
O Bibliotecário pode atuar em diversas áreas e ser responsável por diversos projetos no meio
cultural, social, educacional e ambiental, levando-o a conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Dentre
os pontos positivos analisados ao longo do SPV, observou-se a quebra do paradigma “bibliotecário só em
biblioteca”. João Bosco mostrou outro lado belíssimo e que apresenta grande expansão, o bibliotecário
gestor cultural, atraindo vários questionamentos e apoiadores.
Figura 4 – PETianos e alunos de Biblioteconomia com João Bosco Dumont

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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2.1.3 SPV com a bibliotecária Rosana Pereira Marinho

O terceiro SVP foi realizado no primeiro semestre 2016 e contou com a participação da
bibliotecária Rosana Pereira Marinho, Bacharel em Biblioteconomia, pela UFC – Campus Cariri, Mestre
em Ciência da Informação, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pesquisa e tem experiência
na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com ênfase em Memória, Patrimônio Cultural,
Acesso e Uso da Informação. É Radialista pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão
(ACERT) e atualmente é Coordenadora de Políticas para o Livro e a Leitura da Secretaria de Cultura, da
Prefeitura Municipal do Crato, Ceará e Bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal do Crato.
Figura 5 – Bibliotecária Rosana Pereira Marinho

Com uma vasta experiência, Rosana fez uma abordagem voltada para a Cultura da Região do
Cariri com um olhar profissional. Abordou toda a sua vivência em diversas bolsas no decorrer de sua
graduação e as vantagens que foram surgindo no decorrer dos quatro anos de curso. Compreende-se que
sua contribuição foi notória e deve ser divulgada para os demais discentes principalmente os que estão
adentrando na IES.
Figura 6 – PETianos com a bibliotecária Rosana Pereira Marinho
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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Entre os pontos positivos, o SVP revelou a importância da cultural local, o desejo de estudar
e preservar as memórias, pois com o tempo torna-se apenas fragmentos e que a própria população
desconhece. O terceiro SVP foi repleto de diálogos e troca de experiências, enfatizando as peculiaridades
e riquezas da região do CARIRI onde um bibliotecário pode atuar sem medo.
3 PERCURSO METODOLÓGICO

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que o PET de Biblioteconomia oportuniza o compartilhamento de experiências
através do SPV, que somadas às demais ações do PET e oriundas do curso de graduação complementam
a formação acadêmica. Neste sentido, o projeto tem o intuito de partilhar ideias e saberes, agregando
novas percepções de relações entre a profissão e o profissional.
O presente relato apresentou as experiências com relação a área, retratando desde a vinda do
primeiro palestrante até os atuais. Nesta transição de profissionais, percebeu-se a evolução da formação
do curso de Biblioteconomia, que tem em sua matriz curricular componentes voltados para a cultura
e de caráter interdisciplinar. Ousa-se afirmar que a partir da socialização das experiências, foi possível
desmitificar o campo de atuação do bibliotecário e sua visibilidade no mercado de trabalho. A variedade de
campos de atuação e cargos que o bibliotecário pode assumir, dentre os quais estão: hospitais, conselhos,
provedores de internet, escritórios jurídicos, empresa de telecomunicação, associações e sindicatos,
editoras, dentre outros.
Para tanto, é notório os benefícios que o SVP possibilitou para o curso evidenciando o papel do
bibliotecário, salientando que sua função ultrapassa as paredes da biblioteca, agora com uma esfera de
atuação múltipla. O bibliotecário tem a responsabilidade de planejar, implementar e gerenciar sistemas
de informação, organizar como um administrador de dados processando e disseminando a informação,
mostrando-se essencial no contexto em que a gestão da informação transfigura-se cada vez mais um
elemento fundamental para o sucesso organizacional.
Como resultados, o projeto SPV ajuda na divulgação dos profissionais da área de Biblioteconomia
e também na troca de experiência com os docentes do curso. Além disso, a atividade trouxe um resultado
na área docente, melhorando a configuração e o planejamento das aulas, direcionando-as para as
exigências que o mercado de trabalho vem apresentando, bem como suscitando discussões e reflexão
entre a comparação acadêmica e profissional.
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Trata-se de uma descrição pautada em um relato de experiência que tem o objetivo de elencar as
contribuições do SPV para a área biblioteconômica, sobretudo, para os discentes ingressantes, a fim de
que possam ter uma ideia geral do campo de atuação do bibliotecário.
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental com o propósito de fundamentar o tema.
De acordo com (GIL, 2002, p. 45) “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente”.
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Oficina de apreciação musical:
a importância da semiótica na
análise musical
Priscilla Grycia Sousa Silva1
Marco Antonio Silva2
1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que a cultura de uma região é formada por vários aspectos dentro de sua história. Dentre
tais características, destaca-se a música que é distinta por ser uma arte que proporciona uma condição
de bem-estar físico e mental, pois facilita a concentração, desenvolve e equilibra o corpo humano, dentre
muitos outros benefícios individuais e para uma sociedade em geral.
Pensando nisso, para um maior desenvolvimento e proporção da riqueza de conhecimento e
cultura da região Sul do estado do Ceará, a Universidade Federal do Cariri destaca-se na região por
abranger uma licenciatura em Música com a finalidade de preparar professores para o ensino da música,
assim como, ampliar o conhecimento crítico musical do lugar.
A autora deste trabalho é licencianda do curso de Música da Universidade Federal do Cariri. O
envolvimento com o curso se deu por conta do desejo de tocar violino e pela estrutura da graduação.
O curso de Música disponibiliza aos graduandos diversos projetos e programas com o objetivo de dar
suporte e auxiliar no seu aprendizado. Enfatiza-se, portanto, neste trabalho, o Programa de Educação
Tutorial (PET). Segundo o manual do Programa de Ensino Tutorial (que pode ser encontrado no portal
do MEC3), o PET promove a formação de um grupo de alunos ligados a um curso de graduação para
desenvolver ações de pesquisa, ensino e extensão, e como acréscimo do PET SESU também tem a cultura
como pilar dessa estrutura.
Esse grupo é orientado por um professor-tutor, oportunizando aos estudantes participantes a
probabilidade de estender as experiências em seu desenvolvimento acadêmico e cidadão (essas vivências
não são contempladas na matriz curricular do curso).
Contextualizando tal programa de forma mais específica para o curso de Música, o PET – Música
é regido pelo professor-tutor Marco Antonio Silva e o grupo é composto por doze bolsistas remunerados,
1 bolsista voluntário e 3 bolsistas que fazem parte do projeto PET – Juniors. Esses três bolsistas são do
¹ gryciasousa6@gmail.com
² marcoviolino1@hotmail.com
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2 METODOLOGIA

As questões propostas no presente projeto solucionar-se-ão a partir do comprometimento da
autora em resolver tais questões por meio de um método que analise de forma coerente e lógica os
questionamentos. Escolheu-se como metodologia para essa pesquisa o “Estudo de Caso”, pois permite
ao pesquisador perceber a realidade da experiência entre um produtor, uma mensagem e um receptor.
Isso é confirmado por Cesar (2005), onde afirma que:
Essa abordagem tem tido diferentes significados ao longo da evolução do pensamento
científico, mas se pode dizer, enquanto definição genérica, que abrange estudos
nos quais se localiza o observador no mundo, constituindo-se, portanto no enfoque
naturalístico e interpretativo da realidade. (CESAR, 2005)

Desta forma, compreende-se que a abordagem qualitativa é empregada em estudos destinados
para a percepção e compreensão da vida humana em determinados grupos, sem a finalidade, neste
trabalho, de obter dados numéricos, ou seja, quantitativos, como resultado, mas sim exploratórios de
cunho qualitativo.
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atual Ensino Médio (básico regular) e o projeto tem como apresentá-los ao ambiente acadêmico. Os
“petianos” devem participar das atividades programadas, manter um rendimento bom e proveitoso na
graduação, publicar um trabalho de natureza científica individual ou em grupo minimamente uma vez por
ano, entre outras obrigações.
Dentre tais atividades propostas pelos próprios bolsistas e sob orientação do tutor, uma delas é
a realização de oficinas feitas pelos mesmos, já que cada bolsista segue uma linha de pesquisa e deve
desenvolver também uma atividade de extensão e ensino. A oficina destacada neste trabalho é a Oficina
de Apreciação Musical que tem como proposta desenvolver a percepção musical com essa experiência
prática, visto que apreciar uma música pode ser a forma de maior acessibilidade que a grande parte das
pessoas leigas de conhecimentos musicais apresentam de se envolver com tal arte, visto que no Brasil a
maior parte das pessoas não tem vivência com a educação musical.
Destacam-se neste trabalho os campos de estudo como a semiótica e a estética que se relacionam
epistemologicamente com as áreas de filosofia, linguística e arte, assim como a apreciação musical.
Esses temas são de extremo interesse para a autora, visto que antes de ingressar no curso de música,
foi graduanda do curso de Filosofia na mesma instituição. Através da apreciação também é possível
fazer uma espécie de análise da reação do ouvinte sobre uma determinada música usando a teoria da
semiótica, cuja definição e significado serão apresentados no decorrer do trabalho.
Nesse sentido, procura-se compreender de que forma os ouvintes percebem e reagem acerca
da música La Danza Macabre de Camille Saint-Saëns. Como os participantes da oficina fazem as
associações do som com o poema?
Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar a reação da plateia observando o ganho
epistemológico dos estudantes acerca de uma estética musical.
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Neste contexto, foi realizada uma experiência com um determinado grupo de pessoas para que
fossem observados os assuntos aqui propostos. Como atividade do PET, a “Oficina de Apreciação Musical”
foi realizada pela bolsista Grycia Sousa com várias turmas de cursos diferentes: Filosofia, Música e Letras.
A música usada na oficina foi “La Danza Macabre” de Camille Saint-Saëns. A proposta de apreciar a
música através de um áudio-vídeo com orquestra foi sugerida às turmas no início da atividade, porém,
sem ser mencionada nenhuma referência sobre a mesma, nem sequer o título. Após a apreciação foram
anotadas as impressões dos ouvintes sobre “La Danza Macabre”. Em seguida, foi contado o contexto da
obra e feita uma análise sobre seus aspectos musicais e históricos. Os resultados finais são baseados na
observação que foi feita dos grupos durante a atividade.
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta pesquisa, utiliza-se a teoria da semiologia musical de Jean Jacques Nattiez que defende a
seguinte ideia:

MOLINO et al. 1974; MOLINO – MARTIN 1981; MOLINO 1979b)

Nesse contexto, a música é usada como traço segundo as definições de Nattiez. Portanto, neste
contexto, a mediadora da oficina é o produtor, a música é o traço e o(s) ouvinte(s) é o receptor segundo
a indicação abaixo:
PRODUTOR – MENSAGEM – RECEPTOR

Tornando mais claro, percebe-se que a mensagem (traço, símbolo, nível imanente ou neutro),
é construída pelo produtor (processo poiético) e é reconstruída pelo receptor (processo estésico). Desta
forma, o produtor envia a mensagem através da linguagem e poderá ter um ou vários interpretantes.
Esta forma de análise é o modelo de tripartição semiológica, que é, segundo Nattiez, uma conexão dos
fenômenos poiéticos, estésicos e o traço:
Os objetivos da análise, os documentos que temos à nossa disposição, podem bem
exigir que comecemos com alguma outra coisa e não com a análise do nível neutro.
Mas qualquer trabalho analítico que queira comandar a totalidade do fenômeno
musical que examina, não pode, de uma hora para a outra, evitar de passar por essa
análise.

Nota-se então que para uma melhor elaboração analítica, é preciso compreender o objeto nos
três níveis. Todavia, neste trabalho, foram enfatizados, na música, os níveis poiético e estésico do modelo
tripartite. Abrangendo o nível poiético, a música “La Danza Macabre” é um poema sinfônico composto
em 1874 por Camille Saint-Saëns, baseado em um poema de mesmo título de Henri Cazallis (ver anexos)
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Semiologia – mais uma vez – não é a ciência da comunicação. Esta afirmação radical
talvez seja considerada chocante; certamente, esse aspecto particular da minha teoria
semiológica encontrou uma vívida resistência no passado, sem dúvida em virtude
da força de certas noções transmitidas que perseguem a história da semiologia. (cf.
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que retrata uma antiga superstição francesa na qual a morte se levanta à meia-noite do Halloween, afina
seu violino e começa a tocar de forma a chamar os esqueletos que estão em seus túmulos para uma
animada dança no cemitério. A festa acaba quando o galo canta anunciando o amanhecer. Atentando
para os aspectos históricos contextuais e os musicais presentes na obra, pode-se notar a ligação da
sinfonia com o poema de forma representativa, desta forma temos: a arpa fazendo doze notas no início
da peça representando o relógio marcando a meia-noite; o violino tocando cordas soltas representando a
morte afinando o instrumento; o primeiro tema com o violino e a flauta representando o chamado para os
esqueletos saírem de seus túmulos e começarem a dança; um segundo tema no xilofone representando
os ossos batendo uns nos outros; oscilação dos instrumentos entre forte e fraco representando a festa
em geral; oboé com uma célula melódica remetendo ao cantar do galo no amanhecer e o violino faz uma
melodia se despedindo.
4 COLETA DE DADOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todas as oficinas, foi perceptível que os ouvintes não conseguiram associar os sons
com a história sem a mesma ser dada previamente. Os sons tinham uma representação diferente para
cada uma das pessoas. Comprova-se, desta forma, a importância da análise ao se apreciar uma música.
Considerar os fatores históricos é perceber os sons e o conteúdo que eles podem trazer a partir de outro
ponto de vista. A forma da análise semiológica demonstrou que é importante decompor a música em seus
três níveis, ou seja, nível poiético, nível neutro e nível estésico.
A partir do nível poiético, quando os aspectos representativos da música foram postos, notouse que o público começou a entender a ideia do autor acerca da música e a forma do poema sinfônico.
Nas oficinas não foi feita uma análise do nível neutro propriamente porque a oficina foi pensada para
um público leigo de conhecimentos musicais, porém, os temas centrais e principais instrumentos foram
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Foi realizada uma experiência com um determinado grupo de pessoas para que fossem observados
os assuntos aqui propostos. Como atividade do PET, a “Oficina de Apreciação Musical” foi realizada pela
bolsista Grycia Sousa com várias turmas de cursos diferentes: Filosofia, Música e Letras. A música usada
na oficina foi “La Danza Macabre” de Camille Saint-Saëns. A proposta de apreciar a música através de
um áudio-vídeo com orquestra foi sugerida às turmas no início da atividade, porém, sem ser mencionada
nenhuma referência sobre a mesma, nem sequer o título. Após a apreciação foram anotadas as impressões
dos ouvintes sobre “La Danza Macabre”. Em seguida foi contado o contexto da obra e feita uma análise
sobre seus aspectos musicais e históricos. Os resultados finais são baseados na observação que foi feita
dos grupos durante a atividade.
As opiniões do público acerca da música apresentada oscilavam entre dizer que hora a música
tinha aspectos fortes e fracos, que lhes remetia às emoções de melancolia e agonia, e hora ficava mais
calma remetendo à felicidade. Algumas pessoas associaram o ritmo a uma dança, mas ninguém relacionou
a música, de fato, à história a qual foi composta.

71

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

considerados mediante a representação do poema. O nível estésico, como já mencionado, demonstrou
que uma apreciação de qualidade leva em consideração uma análise mais sofisticada, neste caso, este
modelo da tripartição semiótica.
Conclui-se, então, que o estudo apresentado mostrou-se capaz de afirmar a importância da
semiótica na análise musical. A apreciação de “La Danza Macabre” deu acesso a um tipo de repertório
que os ouvintes, no geral, não procuravam. O presente trabalho cumpriu com as finalidades apresentadas,
assim como também contribui com os estudos na área da semiologia.
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1 INTRODUÇÃO

As plantas são uma fonte inesgotável de produtos naturais, muitos deles metabólitos secundários,
que o Homem utiliza nas mais diversas indústrias, nomeadamente nas indústrias alimentar, de cosmética
e perfumaria. No grupo de compostos do metabolismo secundário, incluem-se diversas substâncias
farmacologicamente ativas (FIGUEIREDO et al., 2007). Dentre estes compostos, citam-se os óleos
essenciais.
Há milhares de anos, os óleos essenciais vêm sendo extraídos de plantas e empregados nas
indústrias de perfumes, cosméticos e fármacos de uso medicinal. Estes são frações voláteis naturais,
extraídas de plantas aromáticas que evaporam à temperatura ambiente. O conjunto dessas substâncias
químicas voláteis, presentes nos óleos essenciais, é composto de classes de ésteres de ácidos graxos,
mono e sesquiterpenos, fenilpropanonas, álcoois aldeidados e, em alguns casos, por hidrocarbonetos
alifáticos, entre outros (SANTOS et al., 2004).
Para a identificação de novas plantas com propriedades terapêuticas, muitos cientistas
adentram nos espaços de algumas comunidades para daí trocarem conhecimentos e alavancarem a
pesquisa científica, fortalecendo, no entanto, o conhecimento empírico dessas comunidades. Em muitas
comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre plantas medicinais simboliza geralmente o único
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recurso terapêutico (BERTINI et al., 2005). Segundo Franco (2005), o uso popular de plantas medicinais
é uma arte que acompanha o ser humano desde os primórdios da civilização, sendo fundamentada
no acúmulo de informações repassadas oralmente. Para exercer o enlace entre os saberes científico e
empírico é necessário que os detentores daquele adentrem no universo dos detentores deste. Isso é
possível, dentro das universidades, graças à extensão universitária e quando esta está entrelaçada ao
ensino.
Na extensão universitária, ocorre uma troca de conhecimentos em que a universidade também
aprende com a comunidade sobre seus valores e cultura. Assim, a universidade pode planejar e executar
as atividades de extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. A universidade, através da
extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou seja, há uma troca de valores entre a
universidade e o meio (NUNES; SILVA, 2011).
Tendo em vista a grande preocupação com as relações ensino/aprendizagem e a crescente
demanda da sociedade por respostas da comunidade acadêmica, buscou-se com este trabalho relatar
sobre uma aula de extração de óleos essenciais para alunos da disciplina de química orgânica do curso
de agronomia da Universidade Federal do Cariri e para produtoras de sabonetes e pomadas a base de
plantas medicinais da Comunidade Chico Gomes, Crato, Ceará.

O consumo mundial de plantas medicinais tem sido significativo nos últimos tempos, inclusive
com estímulos da Organização Mundial da Saúde (OMS). Dados recentes indicam que aproximadamente
80% da população mundial consomem de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma sintomatologia
desagradável. Desse total, pelo menos 30% foi por indicação médica. São muitos os fatores que contribuem
para a ampliação de práticas de saúde que incluam plantas medicinais, principalmente econômicos e
sociais (RADUNZ et al., 2006).
Com isso, percebe-se a grande necessidade do intercâmbio de conhecimentos entre as instituições
de ensino superior e a sociedade. Ensino e pesquisa devem ter relação estreita, com o objetivo de
identificar e atender às demandas do desenvolvimento local e regional, e ainda, estimular o trabalho
inter, intra e transdisciplinar. É nesse espaço que constatamos a magnitude das atividades de extensão,
tendo como efeito direto a melhoria do município e de suas adjacências (MORAES et al., 2006). Com
vista nessa perspectiva, é de sumária importância o estreitamento das relações entre o meio acadêmico
e a sociedade.
No que diz respeito à utilização e o estudo de plantas medicinais, essa aproximação é de grande
valia, pois as observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem, de forma
relevante, para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais, prescritos com frequência, pelos
efeitos medicinais que produzem, apesar de não terem seus constituintes químicos conhecidos. Dessa
forma, usuários de plantas medicinais de todo o mundo mantêm em voga a prática de consumo de
fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram sendo acumuladas durante séculos
(BERTINI et al., 2005).

Óleos essenciais como mecanismo de interação entre comunidade e academia

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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Dentre os produtos que podem ser extraídos das plantas medicinais, toma destaque, hoje, no
cenário mundial e nacional o uso de óleos essenciais. Esses são líquidos oleosos voláteis dotados de
aroma forte e quase sempre agradável, proveniente do metabolismo secundário das plantas (EHLERT et
al., 2013).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Figura 1 – Trituração das plantas para extração (a) e coleta de óleo essencial (b).

Fonte: Toshik Iarley, 2016.

Óleos essenciais como mecanismo de interação entre comunidade e academia

Trata-se de um relato de experiência sobre uma aula prática de extração de essenciais ministrada
para alunos da disciplina de química orgânica do curso de agronomia, do Centro de Ciências Agrárias
e da Biodiversidade, da Universidade Federal do Cariri e para produtoras de sabonetes e pomadas a
base de plantas medicinais da Chapada do Araripe. A aula foi ministrada por dois alunos do curso de
agronomia, monitores da disciplina de plantas medicinais e aromáticas e de horticultura geral com
mediação da professora da disciplina de química orgânica. A extração do óleo ocorreu nas dependências
do Laboratório de Tecnologia de Produtos (LTP) do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB)
da Universidade Federal do Cariri (UFCA), no dia 27 de junho de 2016. As produtoras de sabonetes e base
de plantas medicinais são residentes no Sítio Chico Gomes, município de Crato, Ceará. As mesmas são
conhecidas como “mezinheiras”.
Para a extração de óleo essencial, foram coletadas partes aéreas de capim-santo (Cymbopogon
citratus L.) e artemísia (Artemisia vulgaris L.) no horto de plantas medicinais do CCAB, às 12:30 h e levadas
para o LTP e trituradas separadamente com o auxílio de tesoura de poda (Figura 1a). Os materiais vegetais
foram submetidos à extração por hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger conforme metodologia
descrita por Alencar et al. (1984), utilizando uma amostra de 350 g de cada material. O tempo de
extração foi de 120 minutos. Após esse tempo o óleo foi coletado com o auxílio de uma pipeta de Pasteur
e armazenado em tubo eppendorf (Figura 1b).
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Enquanto procedia-se a extração do óleo essencial, os participantes do curso foram conduzidos
ao horto de plantas medicinais da UFCA para serem dadas noções básicas de cultivo e produção de
mudas de plantas medicinais e aromáticas.
4 RESULTADOS OBTIDOS

Figura 2 – Repasse de informações aos participantes da aula.

Fonte: Toshik Iarley, 2016.

Óleos essenciais como mecanismo de interação entre comunidade e academia

A aula foi iniciada por volta das 14 horas com a chegada dos alunos e das mezinheiras. Anterior a
aula foi requerido das mezinheiras que trouxessem plantas de suas residências que poderiam apresentar
óleo essencial. Para isso, foi explicado para que trouxessem plantas que tivessem aroma forte. Foram
trazidas folhas de laranja (Citrus sinensis L. Osbeck), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) e alfavacacravo (Ocimum gratissimum L.). Além dessas plantas, foram coletadas outras espécies medicinais no horto
de plantas medicinais do CCAB para serem utilizadas durante a aula como identificação de plantas que
possuem óleos essenciais. Dentre estas podemos destacar: cidreira (Lippia alba (Mill) N. E. Brown), alecrim
de tabuleiro (Lippia microphylla Cham.), agrião (Nasturtium officinale R. Br.), arnica brasileira (Solidago
microgrossa DC.) e terramicina (Alternanthera brasilliana L.).
Inicialmente foram lecionadas informações gerais sobre a finalidade daquela aula e, por
conseguinte foram ressaltadas as diversas finalidades dos óleos essenciais com seus empregos culinários,
farmacêuticos, agronômicos, etc. Foram mostrados, também, os óleos essenciais provenientes do estoque
demonstrativo do LTP.
Após serem repassadas as informações supracitadas, deu-se início às explicações concernentes
(Figura 2) aos principais métodos de extração do óleo essencial existentes, com ênfase ao método a ser
utilizado na aula (Figura 3). Nesse momento, buscou-se adequar um diálogo em que ambos os assistentes
ficassem informados sobre todo o processo. Foi de grande importância essa adaptação das falas, visto que
além de alunos da disciplina de química orgânica tinha produtores rurais (mezinheiras) que não possuíam
noções básicas dos processos físicos e químicos que ocorrem durante a extração de óleos essenciais.
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Figura 3 – Horto de plantas medicinais do CCAB-UFCA.

Fonte: Toshik Iarley, 2016.
Segundo Brasileiro et al. (2008), o estudo de plantas medicinais, a partir de seu emprego pelas
comunidades, pode fornecer informações úteis para a elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos
e agronômicos sobre estas plantas, com grande economia de tempo e dinheiro. Desta forma, podemos

Óleos essenciais como mecanismo de interação entre comunidade e academia

Segundo Santos et al. (2004), a extração de óleo essencial é uma operação aparentemente
simples, mas requer domínio da técnica para a sua execução, de modo a se obter o máximo de eficiência
do sistema e alto rendimento do produto requerido, além do conhecimento das características química,
física e bioquímica da biomassa vegetal.
Nesse ínterim, foram feitas as trocas de experiências entre a comunidade acadêmica e a rural. Tais
experiências despertam em ambas as partes o interesse de buscar conhecimentos e empregá-los de forma
mais harmoniosa e que todos os integrantes desse processo de aprendizagem sejam beneficiados. É válido
ressaltar que o conhecimento empírico oriundo das mezinheiras é de grande valia para a formação dos
futuros profissionais. Visto que, mesmo com seu pouco conhecimento científico, àquelas trazem consigo
uma gama de conhecimentos adquiridos com a prática cotidiana.
O fortalecimento da relação universidade/sociedade prioriza a superação das condições
de desigualdades e exclusão existentes. Através de projetos sociais, a universidade socializa seu
conhecimento e disponibiliza seus serviços, exercendo sua responsabilidade social, ou mesmo sua
missão: o compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Por meio da extensão, a
universidade tem a oportunidade de levar à comunidade os conhecimentos de que é detentora, os novos
conhecimentos produzidos pela pesquisa e normalmente divulgados com o ensino. É uma forma de a
universidade socializar e democratizar o conhecimento, levando-o aos não universitários (NUNES; SILVA,
2011).
Após as trocas de conhecimentos no laboratório (LTP), todos foram conduzidos ao horto de
plantas medicinais (Figura 4) para o segundo momento da aula. Nesse local, foram realizadas, mais uma
vez, as trocas de experiências. Onde de cada planta medicinal foram ressaltadas os seus princípios ativos
e seus empregos mais comuns, como também, se possuíam óleo essencial e se era possível extrair. Foram
dadas noções básicas de cultivo e propagação das espécies. Nesse momento, foi realizado, novamente,
um entrelaçamento de saberes que culminaram em um ponto comum.
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planejar a pesquisa a partir de conhecimento empírico já existente, muitas vezes consagrado pelo uso
contínuo, que deverá ser testado em bases científicas.
Sendo finalizado esse momento, todos foram conduzidos ao LTP onde foi realizada a coleta do
óleo essencial do Clevenger com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. O óleo coletado foi doado para os
assistentes. Em seguida, foi realizada uma avaliação geral da aula e formação de possíveis parcerias com
as mezinheiras para que elas trouxessem suas plantas e pudéssemos extrair o óleo e elas utilizarem na
produção de sabonetes e pomadas que elas já produzem. Com essa parceria, busca-se criar laços de
conhecimentos entre alunos e comunidade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aula foi de grande importância para os alunos da disciplina de Química Orgânica do curso de
Agronomia da UFCA e para as produtoras de sabão e sabonetes a base de plantas medicinais (mezinheiras)
da Comunidade Chico Gomes, visto que o conhecimento prático está associado ao conhecimento teórico,
consolidando e formando um profissional qualificado para o mercado de trabalho e auxiliando nas
demandas da sociedade.
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Pensando a região do Cariri
Cearense através da geofilosofia
de Deleuze–Guattari
Wallamo Edier da Silva1
Jose Messias Pereira de Oliveira2
Danilo França de Oliveira3
Pledson Walecio Rodrigues Macedo4
João Paulo Monteiro5
Luiz Manoel Lopes6
1 INTRODUÇÃO

O presente relato consiste em apresentar as atividades realizadas durante o primeiro semestre
de 2016 relativas ao Projeto Integrado de Ensino e Extensão, pensando a região do Cariri Cearense
através da geofilosofia de Deleuze-Guattari: elaboração de cartografias sobre locais de vulnerabilidade
econômica, política e social a fim de implementar tecnologias sociais
Tal projeto tem intuito de elaborar cartografias sobre locais de vulnerabilidade econômica, política
e social, a fim de implementar tecnologia sociais nestas comunidades, o mesmo está vinculado ao Projeto
de Ensino e Extensão da disciplina Introdução à Filosofia (FIL007).
As atividades deste projeto consistem em visitar comunidades com altos níveis de vulnerabilidade
socioeconômica, estabelecendo conversações sobre temas próprios a elas; o objetivo destes diálogos é
encontrar os problemas que dificultam o desenvolvimento social, sobretudo com um olhar voltado para as
futuras gerações. Para tanto estamos vinculados ao Projeto Social de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Territorial, Estudos Integrados e Corporativos de Indicadores de Inclusão Social e Produtiva e de
Superação da Pobreza em Territórios Brasileiros – EDITAL PGPSE no 42/2014 – executado em parceria
com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Viçosa (UFV) e
¹ wallamo@r7.com
² messiasoliveira1988@gmail.com
³ da.ni.lo.franca@hotmail.com
4
pledsonwalecio@hotmail.com
5
jp_novaorbita@hotmail.com
6
manoel.lopes@hotmail.com

80

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

Universidade Federal do Cariri (UFCA), assim como, o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Sustentável (PRODER/UFCA).
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Figura 1 – Estufa de plantas da cidade de Jardim-CE

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O Projeto teve seus encontros iniciados no dia 09/04/2016 no CEUs (Centro de Esportes e Artes
Unificados) em Barbalha, donde traçou as diretrizes do programa, tais como as áreas a serem visitadas
e as parcerias para a realização do mesmo, tal encontro contou com a presença de alunos do curso de
filosofia da Universidade Federal do Cariri, participantes do projeto Usinas de Ideias e do grupo de estudos
em Spinoza, Deleuze e Guattari (Spindelgua), os quais se comprometeram a unir forças para realização
dos objetivos traçados pelo Projeto. No término desta reunião, os participantes se dirigiram a um evento
social (BARBALHE-SE), no centro da cidade, e lá fizeram a divulgação do projeto e suas intenções. Esta
reunião foi divulgada incansavelmente nas redes sociais, a fim de convidar o maior número de pessoas
possíveis, para divulgação e aplicação do projeto.

Pensando a região do Cariri Cearense através da geofilosofia de Deleuze–Guattari

O presente relatório consiste em expor a visão da Região do Cariri, baseada na obra “O que
é a filosofia” de Felix Guattari e Gilles Deleuze na perspectiva da geofilosofia. Partindo de um ponto
filosófico imanente capaz de relacionar conceitos e seus territórios de criação, tem-se o movimento
de “desterritorialização” e “reterritorialização” destes conceitos, nestas perspectivas, busca-se fazer
levantamentos e mapeamentos das áreas de riscos e vulnerabilidade social, na tentativa de implementar
tecnologias sociais em apoio ao desenvolvimento destas comunidades. Nesse sentido, são feitos estudos
das áreas mais afetadas pela pobreza, com intenção de realizar medidas para diminuir esta discrepância
social vigente em nossa região, viabilizando autonomia para os moradores destas localidades. Neste
primeiro momento do nosso trabalho, adentramos ao semiárido do Cariri Cearense, conhecendo a cultura
do extrativismo do pequi na Chapada do Araripe, uma das várias formas de geração de renda e convivência
com a seca nas nossas localidades.

81

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

Figura 2 – Cartazes de divulgação

Figura 3 – Diálogo com a professora Laura Lúcia

Pensando a região do Cariri Cearense através da geofilosofia de Deleuze–Guattari

No dia 23 de abril, o grupo fez visita à comunidade da Vila Caldas em Barbalha, onde contou com
presença do grupo de teatro Loucos em Cena do Instituto Corrupio, lá foram feitas divulgações do projeto
e formada mais uma parceria para o desenvolvimento do mesmo. Após o mapeamento e conversa com a
vizinhança, foi instigado um diálogo entre os que estiveram presentes.
Em outra ocasião, estivemos presente na comunidade Cacimbas da cidade de Jardim, junto a
turma de Mestrado em Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Cariri e com estudantes
de ensino médio que fazem parte do PIBIC com o mesmo título deste projeto. Nesta comunidade, foram
feitas visitas à Estufa Municipal de plantas, seguido de um encontro na escola sustentável Padre Cícero,
ao lado da coordenadora da Associação de Catadores de Pequi, Laura Lúcia. Neste encontro, conheceu-se
um pouco sobre a colheita do pequi e a possível produção de derivados deste fruto como: óleo comestível,
molho e cosméticos. Além disso, tomou-se conhecimento da burocracia que impede o desenvolvimento
desta associação, que já perdeu contratos significativos pelo fato de não haver um padrão ou selo de
qualidade que permita a exportação dos frutos e dos produtos feitos por esta associação. Após intenso
diálogo, foi divulgado o Projeto, assim como uma possibilidade de aplicação dos objetivos do mesmo em
tal comunidade.
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Em outra oportunidade tivemos a chance de conhecer senhor Zé Artur, um dos sábios da terra em
nossa região, homem de conversa serena e grande conhecimento para com o terreno. Seu Zé Artur, como
é conhecido na região, está à frente da Agrofloresta (Nova Olinda-CE), que cultiva todas suas plantações
sem aplicação de agrotóxicos, tendo muito cuidado na preparação da terra, com a reposição de minérios
e nutrientes através de adubos naturais, para o plantio.
Figura 4

Pensando a região do Cariri Cearense através da geofilosofia de Deleuze–Guattari

No dia 10 de junho, retornamos à comunidade Cacimbas no município de Jardim para mais
uma reunião com a professora Laura Lúcia, a fim de conhecer mais sobre a forma de trabalho destes
associados. Na ocasião se tomou de forma aprofundada as possibilidades de produção deste fruto, assim
como a realidade desta comunidade e a burocracia que impede o desenvolvimento desta associação, já
descritos anteriormente.
Na cidade de Barbalha, obtivemos a ajuda do já citado Conselho Municipal da Juventude, que
nos indicou uma ONG (SESFA – Sociedade de Educação e Saúde a Família) responsável por trabalhar com
crianças e adolescentes de famílias carentes. Esta ONG disponibilizou seu espaço para a realização de
reuniões entre os membros do projeto e a comunidade, facilitando o diálogo e fomentando os assistidos
para participações mais efetivas destas conversações. Na ocasião, foi oportunizada uma parceria que de
início implementou uma minioficina de serigrafia para estes jovens assistidos, os quais terão futuramente
não apenas qualificação profissional, mas, também uma forma de expressão artística.
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Figura 5 – Minioficina de serigrafia (SESFA)

Durante os meses de abril a julho de 2016, foram feitos levantamentos de algumas áreas de
vulnerabilidade social da região do Cariri Cearense, através do projeto foi possível conhecer as mais
diversas produções de subsistência da nossa região, assim como, o lado não divulgado da nossa população.

Ao final desta primeira parte dos nossos trabalhos, o projeto visitou em torno de cinco localidades
conhecendo cada forma de subsistência desenvolvidas pelas famílias destas comunidades, nestas ocasiões
foram formadas parcerias e amizades, comprometidas em buscar desenvolver a realidade socioeconômica
de tais localidades, teve-se a oportunidade de se conhecer a cultura do extrativismo do pequi e a produção
de derivados a partir deste fruto, a produção em horticultura sem a utilização de agrotóxicos, economia
de vilas e os comércios de objetos artesanais, e o desenvolvimento destas vilas através de associações
de moradores. O Projeto deu apenas seu ponta pé inicial e já conta com o apoio de várias pessoas que
acreditam na possibilidade de mudanças, pessoas que antes tentavam combater a seca e que hoje têm
a concepção de que não se deve combater a natureza e sim conviver com ela. O que se percebe nos
discursos destes sábios da terra, que todos do projeto tiveram oportunidade de conhecer, é que basta
simplicidade e vontade de viver para angariar sabedoria nesta relação povo e terra, porém, cabe a nós
facilitar através de oportunidades e tecnologias sociais o desenvolvimento destes que tanto precisam.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta primeira fase do projeto, tivemos a oportunidade de aprender sobre como fazer
pesquisas de campo com visão sustentável, aprendemos muito sobre nossa região e o povo que aqui vive,
tivemos a oportunidade de observar a parte não midiática do Cariri Cearense e nos surpreendemos com
as perspectivas destas comunidades. A região do Cariri Cearense apesar de se propagar como oásis do
sertão, apresenta uma realidade de convivência com a seca acentuada, sua economia vem se dinamizando
nos últimos anos e recentemente constituiu-se a Região Metropolitana do Cariri, possibilitando pontos
positivos nos investimentos econômicos da região, porém, as diferenças econômicas das cidades
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circunvizinhas (que já existiam) aumentaram significativamente. Neste contexto, o povo e a terra desta
região se mescla nessa turbulência de conceitos econômicos e sociais, forçando o pensamento filosófico
de convivência não somente com a seca, mas sobretudo, de subsistência e resistência nas áreas mais
pobres. Nesse pensamento de desterritorialização e reterritorialização dos povos e suas terras, abrese uma gama de conhecimentos regionais capaz de manter acesa a chama de sobrevivência destas
comunidades de geração para geração, trazendo uma singularidade peculiar destes sábios da terra que
buscam a manutenção destes subsídios. Tal singularidade é visível na Associação de catadores de pequi
(comunidade Cacimbas, Jardim-CE), no que diz respeito a visão de transformar um fruto abrangente
naquela região em fonte de renda para as famílias carentes, relação amigável de preservação não somente
das árvores (pequizeiros), mas sobretudo, de cultura, das famílias e da própria comunidade Cacimbas.
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Possibilidades de atuação
profissional do bibliotecário
Maria Vanessa do Nascimento
Gracy Kelli Martins
1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

É chamado Bibliotecário o profissional formado em Biblioteconomia, cujo curso surgiu no Brasil
no ano de 1911, por meio do decreto nº 8.835 de 11 de julho, e tem como foco principal o estudo
dos aspectos de organização, sistematização, uso e disseminação da informação. O primeiro curso de
Biblioteconomia do Brasil foi instituído na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro na década citada à cima,
no entanto, as aulas só tiveram início em 1915 e contava com quatro disciplinas que correspondiam
exatamente aos setores da Biblioteca Nacional (Bibliografia, Paleografia e Diplomática, Iconografia e
Numismática) (MUELLER, 1985).
Nessa primeira fase de implantação e adaptação do curso no Brasil, o ensino da Biblioteca
Nacional era influenciado pela escola francesa École de Chartes com forte característica humanística e
voltada para os funcionários daquela biblioteca (ALMEIDA, 2013).
No ano de 1929, surgiu no estado de São Paulo o segundo curso de Biblioteconomia do país, esse
sob patrocínio do até então Instituto Mackenzie, e com forte influência americana, levando o instituto a
oferecer um ensino mais tecnicista, baseado no ensino da Universidade de Columbia (MUELLER, 18985).
Com o Decreto-Lei nº 2.166 instituído em 6 de maio de 1940, a carreira de Bibliotecário passou a
ser divida em duas, a de Bibliotecário e a de Bibliotecário-auxiliar. O curso de Bibliotecário-auxiliar foi
regulamentado pelo Decreto-Lei nº 6.416 de 30 de outubro de 1940 e a partir de então passaram a ser
ofertados cursos com durações diferentes para cada carreira.
Apesar do primeiro curso de Biblioteconomia ter sido instituído em 1911, a profissão de
Bibliotecário só veio a ser regulamentada meio século mais tarde, através da Lei 4.084 de 30 de junho de
1962, que dispõe sobre a profissão de Bibliotecário, e de onde se pode destacar os seguintes trechos:
Art 2º O exercício da profissão de Bibliotecário, em qualquer de seus ramos, só será
permitido:
a) aos Bacharéis em Biblioteconomia, portadores de diplomas expedidos por Escolas de
Biblioteconomia de nível superior, oficiais, equiparadas, ou oficialmente reconhecidas;
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b) aos Bibliotecários portadores de diplomas de instituições estrangeiras que
apresentem os seus diplomas revalidados no Brasil, de acordo com a legislação vigente.
Parágrafo único. Não será permitido o exercício da profissão aos diplomados por
escolas ou cursos cujos estudos hajam sido feitos através de correspondência, cursos
intensivos, cursos de férias etc.
Art 3º Para o provimento e exercício de cargos técnicos de Bibliotecários e
documentalistas, na administração pública autárquica, paraestatal, nas empresas sob
intervenção governamental ou nas concessionárias de serviço público, é obrigatória a
apresentação do diploma de bacharel em Biblioteconomia respeitados os direitos dos
atuais ocupantes efetivos.
Art 6º São atribuições dos Bacharéis em Biblioteconomia, a organização, direção e
execução dos serviços técnicos de repartições públicas federais, estaduais, municipais
e autárquicas e empresas particulares concernentes às matérias e atividades seguintes:
a) o ensino de Biblioteconomia;
b) a fiscalização de estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia reconhecidos,
equiparados ou em via de equiparação.
c) administração e direção de bibliotecas;
d) a organização e direção dos serviços de documentação.

Art 7º Os Bacharéis em Biblioteconomia terão preferência, quanto à parte relacionada
à sua especialidade nos serviços concernentes a:
a) demonstrações práticas e teóricas da técnica biblioteconômica em estabelecimentos
federais, estaduais, ou municipais;
b) padronização dos serviços técnicos de biblioteconomia;
c) inspeção, sob o ponto de vista de incentivar e orientar os trabalhos de recenseamento,
estatística e cadastro das bibliotecas;
d) publicidade sobre material bibliográfico e atividades da biblioteca;
e) planejamento de difusão cultural, na parte que se refere a serviços de bibliotecas;
f) organização de congresso, seminários, concursos e exposições nacionais ou
estrangeiras, relativas à Biblioteconomia e Documentação ou representação oficial em
tais certames (BRASIL, 1962).

Possibilidades de atuação profissional do bibliotecário

e) a execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros
raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e
referência.
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Atualmente, o Brasil conta com 45 cursos de Biblioteconomia espalhados pelo país, de acordo
com dados registrados no Ministério da Educação (Mec)1, dos quais, 33 correspondem a universidades
federais e estaduais, 11 são ofertados em faculdades particulares e 01 na modalidade à distância.
2 ÁREAS DE ATUAÇÃO

O principal campo de atuação do Bibliotecário são as Bibliotecas (públicas, comunitárias,
escolares, universitárias, especializadas, especiais e etc.), mas isso não restringe o profissional a atuar
somente nesses ambientes. O profissional de Biblioteconomia trabalha diretamente com a informação,
independente do suporte em que essa se encontre. Considerando que atualmente a sociedade necessita
de informação para praticamente tudo, a área de atuação do profissional em biblioteconomia acaba
se tornando bem ampla, saindo dos espaços convencionais e chegando a atuar em ambientes que na
maioria das vezes se desconhece.
A literatura que trata sobre as possibilidades de atuação do Bibliotecário nada deixa a desejar
sobre o tema. Essas possibilidades são elencadas pela Lei 4.084 (BRASIL, 1962) e pela Classificação
Brasileira de Ocupações2, sob o código 2612-05. Recentemente, a ExtraLibris3, empresa especializada
em qualificação profissional para bibliotecários, divulgou uma pesquisa na qual são descritas cinquenta
possibilidades de atuação do profissional, como segue o quadro abaixo (quadro 01). No quadro é possível
identificar espaços tradicionais de atuação profissional, espaços que surgem com a popularização na
utilização de recursos e serviços ligados às tecnologias de informação e comunicação e espaços que
convencionalmente não possuem o bibliotecário em seus quadros funcionais.

Possibilidades de atuação profissional do bibliotecário

¹ http://emec.mec.gov.br/
² http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoOcupacaoMovimentacao.jsf
³ http://extralibris.org/
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Quadro 01 – Possibilidades de atuação profissional

Saber que existe essa diversidade de áreas de atuação é instigante, principalmente para os
recém-ingressos no curso de Biblioteconomia. E essa perspectiva de mercado se torna ainda mais atrativa
quando se tem exemplos de Bibliotecários e seus diferentes ambientes de trabalho. Assim, sentiu-se a
necessidade de identificar, para além das possibilidades, casos reais, com lugares reais e bibliotecários
atuando nesses espaços. E, pensando nessa perspectiva, é que a seguinte pesquisa foi desenvolvida.

Possibilidades de atuação profissional do bibliotecário

Fonte: ExtraLibris, 2016.
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3 PESQUISA

Possibilidades de atuação profissional do bibliotecário

A pesquisa está vinculada à Bolsa do Programa de iniciação a Docência – PID e foi desenvolvida
no período letivo de 2016.1. Ela teve como principal objetivo realizar um levantamento sobre as diversas
possibilidades de atuação do profissional formado em Biblioteconomia e foi realizada através de grupos
do Facebook, uma rede social lançada em 2004 e fundada por Mark Zuckerberg. O Facebook foi criado
com base no Facemash projetado por Mark Zuckerberg em 2003 e permite atualmente adicionar amigos
virtuais (que também estejam cadastrados na rede), enviar mensagens instantâneas, participar de grupos
de discussão, seguir páginas que sejam de interesse do usuário, entre outros.
Reconhecendo a dimensão que as redes sociais têm alcançado, como meio de comunicação
e compartilhamento de informações, o Facebook foi escolhido por reunir de forma dinâmica pessoas
em grupos de interesse e por ser, atualmente, uma rede social de grande aceitação. Os sujeitos da
pesquisa se constituem de usuários da rede social formados em Biblioteconomia e participantes do
grupo “Bibliotecários do Brasil”. O grupo tem por objetivo ser um canal de debates, oportunidades
profissionais e intercâmbio de experiências nas áreas de Biblioteconomia, Informação, Livro e Leitura,
além das áreas correlatas como Documentação e Ciência da Informação, conforme sua apresentação.
Atualmente, o grupo conta com a participação de 12.276 membros. Visando coletar informações que
ajudassem a cumprir o objetivo da pesquisa, foi elaborada uma nota solicitando que os profissionais do
grupo fornecessem informações sobre locais que fujam dos já convencionalmente conhecidos.
O efeito da publicação foi imediato e as expectativas acerca da pesquisa foram alcançadas com
êxito. A publicação obteve um alcance de oitenta pessoas, respondendo por meio de comentários à
postagem, e dessas oitenta, quarenta e cinco autorizam a utilização de suas informações e responderam
ao que foi pedido indicando outros meios para obter maiores dados, como por exemplo e-mails e números
de telefone para contato. Para todos foi esclarecido que as informações referentes a identificação do
bibliotecário e a empresa que atua seriam utilizadas em sala de aula como material ilustrativo para
exemplificar os conteúdos didáticos. No caso de publicações seriam utilizadas apenas informações sobre
a descrição das áreas de atuação e as atividades desenvolvidas, conforme eles repassaram em suas
comunicações.
A partir da coleta desses dados, foi produzido um material utilizado em sala de aula e debatido
entre os estudantes do curso. Com base nesses dados, algumas das áreas de atuação dos profissionais
que responderam à pesquisa e descreveram as atividades que desenvolvem na instituição que atuam
estão listadas na tabela (Tabela 01) abaixo:
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Tabela 01 – Áreas reais de atuação profissional de Bibliotecários no Brasil
ÁREAS DE ATUAÇÃO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Devoluções e empréstimos de material diverso;
2. Pesquisas solicitadas pela equipe pedagógica;
3. Catalogação de itens diversos nas línguas Portuguesa (Brasil) e Alemã;
4. Supervisão do trabalho de estagiários quanto à catalogação e indexação de
itens, assim como na arrumação do espaço da biblioteca;

Biblioteca escolar

5. Revezamento com uma equipe para realizar a tarefa de contar histórias - cerca
de 8 turmas/dia;
6. Registro de revistas e jornais nos 02 idiomas;
7. Renovação de assinaturas de revistas/jornais;
8. Verificação da necessidade de fazer a manutenção do aquário;
9. Atualização de base de dados quanto à catalogação e indexação de materiais.
1. Acompanhamento de escolas privadas em seus processos de gestão da
inovação, aplicação de diagnósticos para aferimento de grau de Inovação e

Entidade privada sem
fins lucrativos

gestão;
2. Desenvolvimento de matriz Swot e plano de ação para que os empresários
1. Organização;

Empresa de engenharia

2. Montagem de ebook;
3. Treinamento de pessoal

Revista

1. Normalização de referências no estilo Vancouver
1. Venda de mobiliário;

Vendas

2. Sistema de segurança antifurto;
3. Sistema de gestão de acervos.

Possibilidades de atuação profissional do bibliotecário

apliquem em suas realidades.
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1. Pesquisas nos Diários Oficiais;
2. Digitalização de documentos jurídicos;
3. Catalogação e organização do acervo bibliográfico;

Biblioteca Universitária/
4. Execução dos projetos;
departamento jurídico

5. Gestão da informação e do conhecimento;
6. Atendimento aos usuários.

Centro Binacional
Arquivo
Arquivo de Imagem e
televisão

1. Atividades culturais;
1. Gestão da informação e gestão documental (física e eletrônica).
1. Pesquisa de textos e imagens do material exibido nos telejornais;
2. Decupagem e indexação das matérias jornalísticas.
1. Gestão Documental/Arquivística;

Consultoria

2. GED/ECM, Digitalização de documentos, Repositórios e Bibliotecas Digitais;
3.

Planos de Classificação Arquivística, Tabelas de Temporalidade Documental e
Taxonomias /Vocabulário Controlado.

1. Gerência do conhecimento e da informação empresariais;
2. Organização, direção e execução de trabalhos técnicos relativos às atividades
biblioteconômicas voltados ao suporte jurídico;
3. Desenvolvimento de sistemas de catalogação, classificação e referência;
geral ou específico;
4. Disseminação de conteúdos de informações internas e externas (físicas ou

Bibliotecário jurídico

virtuais) em bibliotecas, bases de dados ou em centros de documentação,
informação e conhecimento;
5. Conservação de acervos bibliográficos;
6. Elaboração de clippings: físico e/ou virtual;
7. Direção e execução de trabalhos concernentes a arquivos correntes,
intermediários e inativos nos mais diversos formatos;
8. Coordenação de trabalhos em suportes eletrônicos – Gerenciador Eletrônico
de Documentos (GED).

Possibilidades de atuação profissional do bibliotecário

armazenamento e recuperação de informações com celeridade, de caráter
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1. Aquisição, controle, classificação e catalogação;
2. Inserção de ISBN e normalização para a editora Parque Itaipu;
3. Pesquisas para a área de propriedade intelectual;

Parque tecnológico

4. Elaboração de relatórios gerenciais, como inventários, estatísticas, etc;
5. Supervisão de bibliotecas setoriais dispersas nos setores;
6. Elaboração de projetos de extensão, como exposições no recinto da biblioteca.

Fonte: Dados da pesquisa, (2016).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este relato evidenciando que a formação do Bibliotecário tem sua existência pautada
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em mais de um século e, mesmo que sua imagem ainda esteja institucionalmente ligada às bibliotecas,
o curso de Biblioteconomia e os profissionais formados na área são de fundamental importância para
a sociedade, que a cada dia se depara com a crescente produção de informações e a necessidade de
organizá-las adequadamente para que sejam disponibilizadas e acessadas de forma confiável e segura.
Para melhor esclarecimento, utilizamos a definição apresentada pela Classificação Brasileira de Ocupações
que descreve os Bibliotecários como os profissionais que:
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, centros
de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam
tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar
o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural;
desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria.
Diante do exposto, a pesquisa buscou evidenciar a atuação do profissional e mostrar exemplos
reais para estudantes recém-ingressos no curso. Essa experiência visa não só ilustrar as possibilidades
sempre descritas na literatura, mas motivar os estudantes para que despertem interesse por nichos de
atuação e outros espaços pouco explorados. Reconhecemos que a pesquisa cumpriu de forma satisfatória
seus objetivos e a partir destes expôs as variadas áreas de atuação, para além das convencionais,
onde se pode encontrar bibliotecários trabalhando. Áreas estas que podem surpreender até mesmo os
Bibliotecários.
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Práticas de osteologia no
ensino da anatomia dos animais
domésticos
Maria Leidiane Lima Pereira1
José Emerson Lima de Araújo2
Antônio Nélson Lima da Costa3
1 INTRODUÇÃO

A Anatomia e Fisiologia dos Animais Domésticos é uma disciplina do curso de Agronomia,
cujos fundamentos se baseiam no estudo das proporções corpóreas, arranjo e divisões dos corpos dos
animais, em suas porções internas e externas (MELO, 2010). Quando se diz respeito à fisiologia, Frandson
et al.(2011), explica que se faz necessário o estudo do sistema corpóreo, incluindo os componentes
celulares, tecidos e órgãos bem como o funcionamento biológico e bioquímico.
Dentre as abordagens da anatomia e fisiologia animal, Dyce et al. (2004) afirma que esta
se subdivide em outras áreas de estudo, como a anatomia microscópica ou histologia, anatomia
macroscópica, anatomia sistemática ou descritiva e a anatomia comparativa. A anatomia comparativa
objetiva estudar basicamente a conformação corpórea de diferentes espécies animais com base na
observação, comparação e descrição de características que facilitem a classificação (FRANDSON et al,
2011).
A anatomia descritiva engloba a osteologia que é a área responsável pelo estudo dos ossos de
uma maneira sistêmica e prática para a compreensão do sistema esquelético como um todo. No seu
estudo é essencial estabelecer o seu nome, sendo esses já estabelecidos pelos primeiros anatomistas, pela
sua aparência ou por localização, sua situação, que é observando sua relação com os outros ossos ou pelo
plano vertical, sua direção, que é tomada com o osso ainda preso ao esqueleto ou em relação ao eixo
do próprio osso, sua conformação e sua estrutura que se remetem as suas características morfológicas
(ZAMITH, 1946).

¹ leidianepereira655@gmail.com
² emerson.lyma111@gmail.com
³ nelsonlcvet@gmail.com
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O ensino prático tem como função principal estimular o pensamento crítico científico em alunos
de graduação e Pós-Graduação, capacitando-os assim a resolver problemas, apurar e aprofundar o estudo
metodológico, compreender e fixar conceitos básicos e estarem sujeitos às mudanças de resultados
durante qualquer experimentação, desenvolvendo a imaginação e raciocínio. Desta forma, no decorrer de
cursos de graduação de qualquer natureza, é imprescindível que hajam aulas práticas que complementem
o conhecimento e estimulem a tomada de decisões (RONQUI, et al., 2009).
Contudo, o presente trabalho teve como objetivo, trazer as noções básicas de anatomia e fisiologia
dos animais domésticos baseando-se nos conhecimentos prévios adquiridos em sala de aula, no decorrer
da disciplina de anatomia e fisiologia dos animais domésticos, proporcionados pela literatura existente e
através das atividades práticas e teóricas estudados durante a montagem osteológica dos animais.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Práticas de osteologia no ensino da anatomia dos animais domésticos

A experimentação animal, definida como o uso de animais para fins de pesquisa ou didáticos,
abrangendo a dissecação (consiste, no estudo da Anatomia, na abertura e/ou separação de organismos
mortos, com o objetivo de estudar diferentes órgãos ou outras peças anatômicas.) E a vivissecção (é o ato
de dissecar um animal vivo com o propósito de realizar estudos de natureza anatomo-fisiológica) (GREIF
e TRÉZ, 2000). O principal conflito ético na experimentação animal surge do conflito entre as justificativas
para o uso de animais em benefício de si próprios e do homem e o ato de não causar dor e sofrimento
aos animais. No que compete ao ensino de Anatomia dos Animais Domésticos, “Aulas práticas” seriam
aquelas em que os discentes efetivamente realizam procedimentos em animais, e “Aulas demonstrativas”
seriam demonstrações geralmente realizadas pelo professor ou monitor (MELGAÇO, 2011).
O contato com os corpos dos animais fornece ao aluno uma tríplice lição educativa: a instrutiva,
pois fornece ao mesmo um conhecimento mais aprofundado da estrutura e das funções das diversas
partes que formam a estrutura dos animais domésticos; a disciplinadora do estudo, pelo seu caráter
metodológico e de precisão de linguagem; e a moral, pela natureza do material de estudo (DIDIO, 1985).
As aulas de laboratório de uma forma geral catalisam o processo de fixação do conteúdo, além
de desenvolver uma conexão com o aprendizado teórico, tal prática proporciona cada vez mais aos alunos
a terem uma visão mais ilustrativa e real que os motivarão no estudo (CAPELETTO, 1992)
Além disso, as aulas práticas possuem uma finalidade que vai além de responder perguntas
teórico-científicas, por sua natureza moral incita os discentes a pensar na validade do experimento, fazêlos entender que seus trabalhos utilizam seres que possuem sensibilidade, sentem dor e medo também
(ANDRADE, 2002).
De acordo com Cury, et al, 2013, as práticas de conservação das peças anatômicas são
indispensáveis para o estudo anatômico e osteológico dos animais, e ainda contribuem para a duração
das peças para seu uso futuro. Tais preocupações existem a mais de 5 mil anos, onde o método de
preparo, as montagens das peças contribuem no aprendizado dos estudantes na disciplina preparando-os
para um bom aproveitamento da mesma e para o mercado de trabalho quando tais conhecimentos forem
requisitados.
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Por fim, a utilização de cadáveres é reconhecida como método ideal para o aprendizado da
Anatomia nos cursos da área médica, pois o mesmo possibilita assim o preenchimento de lacunas que não
podem ser preenchidas apenas pelo conhecimento Acadêmico. Consoante a isso, as práticas realizadas na
disciplina de Anatomia e Fisiologias dos Animais domésticos visa ter o mesmo resultado, o manuseio das
estruturas formadoras dos animais constituí em importante ferramenta didática no processo de ensinoaprendizagem (MORAES, 2014).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Práticas de osteologia no ensino da anatomia dos animais domésticos

O trabalho foi realizado pelos alunos da disciplina de anatomia e fisiologia dos animais domésticos,
acompanhados pela monitora, sob supervisão do professor da disciplina, sendo parte dos processos
realizados a campo e outra parte no laboratório de Zootecnia da Universidade Federal do Cariri, campus
Crato.
Para os procedimentos práticos da disciplina de anatomia e fisiologia dos animais domésticos,
foram utilizados três animais de diferentes espécies, um bovino (Bos taurus), um caprino (Capra
aegagrus hircus) e um ovino (Ovis Áries), provenientes de instituições cujo destino dos mesmos
seria o abate. Os alunos da disciplina foram divididos em cinco grupos, cada grupo teve as seguintes
atribuições: dissecar e montar os esqueletos dos três animais nas ordens de: membros anteriores, membros
posteriores, vértebras lombares – incluindo costelas – vértebras caudais e crânios dos três animais.
O procedimento de abate foi realizado em frigorífico. Tal procedimento seguiu as recomendações
de bem-estar animal, de modo que os ossos não fossem comprometidos por fraturas ou fissuras. Após o
abate, foram retiradas as peles e a maior parte da musculatura.
Cada membro seccionado dos animais foi dividido entre as equipes que utilizaram sacos plásticos
com perfurações, os quais possuíam a finalidade de evitar perdas de ossos pequenos. Em recipientes
grandes foram feitas soluções de água, formol, água oxigenada e cal com o objetivo de retirar, através da
corrosão, o máximo de musculatura ainda presente nos ossos. Os membros ficaram imersos por quinze
dias nas soluções já citadas, e após esse período, as estruturas ósseas foram novamente limpas e imersas
em novas soluções com os mesmos materiais.
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Figura 1 – Ossos imersos na solução

Após um mês de limpeza e imersão corrosiva, as porções ósseas foram levadas ao campus da
Universidade Federal do Cariri na cidade do Crato, onde a segunda parte dos procedimentos foi realizada.
Fez-se necessária a secagem óssea para a retirada completa de toda a porção orgânica existente, interna
e externa. A estufa do laboratório de zootecnia da devida universidade foi utilizada para a secagem do
material. Utilizou-se a temperatura de 60 °C, por um período de três dias, visto que valores acima destes
causariam fissuras nos ossos.

Práticas de osteologia no ensino da anatomia dos animais domésticos

Fonte: Foto da própria autoria (2016)
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Figura 2 – Ossos em processo de retirada da musculatura

Fonte: Foto da própria autoria (2016)

4 RESULTADOS OBTIDOS

Foram montadas cinco estruturas de madeira, utilizadas para segurar e expor as estruturas ósseas
de cada animal. Cada estrutura continha três porções do esqueleto de cada animal, divididos em crânios,
membros anteriores, membros posteriores, estruturas lombares estruturas caudais.
Realizou-se a confecção de etiquetas de identificação para cada esqueleto contendo a classificação
biológica para cada espécie e a equipe responsável por cada esqueleto. O trabalho tornou-se parte
integral da nota da disciplina de anatomia e fisiologia dos animais domésticos.

Práticas de osteologia no ensino da anatomia dos animais domésticos

Com a retirada completa dos músculos, iniciou-se o processo de montagem dos esqueletos,
utilizando-se da anatomia comparativa para classificar e identificar os ossos das diferentes espécies
usadas neste trabalho. Cada membro foi montado sobre estruturas de madeira, e os ossos permaneceram
unidos por estruturas feitas de arame liso e com o auxílio de cola quente.
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Figura 3 – Membros Anteriores

Figura 4 – Crânio (Vista Lateral)

Fonte: Foto da própria autoria (2016)
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Fonte: Foto da própria autoria (2016)
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Figura 5 – Vértebras Caudais

Fonte: Foto da própria autoria (2016)
Figura 6 – Vértebras Lombares (Incluindo Costelas)

Práticas de osteologia no ensino da anatomia dos animais domésticos

Fonte: Foto da própria autoria (2016)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de montagem de esqueletos foi de grande importância para os alunos da disciplina
de anatomia e fisiologia dos animais domésticos, visto que práticas como estas desenvolvem o trabalho
em grupo e contribui para a fixação de conceitos importantes em anatomia e do uso de técnicas, como
identificação óssea utilizando-se da anatomia comparativa para tais fins.
Trabalhos como este são iniciadores no estudo da anatomia animal do curso de Agronomia
da UFCA – Campus Crato, com base na realização dos mesmos, pode-se obter um material de estudo
rico para as futuras turmas, objetivando-se assim, aulas práticas laboratoriais que permitam ampliar os
conhecimentos para os estudantes de agronomia e para o engenheiro agrônomo que deseje especializarse na área da zootecnia.
Vale destacar também a importância de momentos como a MOSTRA UFCA que colabora e incentiva
a adesão de discentes de diversos cursos de graduação a produzirem seus trabalhos baseados no que foi
trabalhado durante o ano vigente e com isso proporcionar a troca de experiências e conhecimentos.
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de dados, como ferramenta de
aprendizagem em bioestatística e
epidemiologia
Cecilia Gomes Dos Santos Alves
Paulo Rógeris Maia De Queiroz Júnior
Estelita Pereira Lima
1 INTRODUÇÃO

O Módulo de Assistência Básica à Saúde 3 (ABS 3) do terceiro semestre do Curso de Medicina,
da Universidade Federal do Cariri, tem como objetivo conduzir o estudante a explorar ferramentas de
bioestatística para aplicação na pesquisa epidemiológica, e compreensão de fatores complexos que
se associam ao processo saúde-doença. Este módulo aborda a epidemiologia no que diz respeito ao
perfil epidemiológico de uma população através do estudo das medidas de mortalidade e morbidade,
da caracterização e controle de endemias e epidemias, além de explorar os principais tipos de estudos
epidemiológicos.
Essa aprendizagem é alcançada com técnicas de informática aplicadas à saúde e métodos
epidemiológicos de estudo. Para tanto, é utilizado como ferramenta pedagógica um programa estatístico
específico para análise de dados epidemiológicos (Epi Info®), o qual é explorado pelos estudantes, passo
a passo, desde a criação de bancos de dados à análise estatística, contextualizando-se com todo o
conteúdo programático da disciplina.
O Epi Info® é um software de domínio público criado pelo CDC (Centro para Controle e Prevenção
de Doenças dos Estados Unidos) que visa o gerenciamento e a análise de bancos de dados de informações
individualizadas e em constante renovação (CDC, 2015).
As principais vantagens que o Epi Info® oferece, comparado a outros programas, é que o mesmo
foi criado para analisar dados epidemiológicos, adequando-se às necessidades de profissionais da área
da saúde, bem como proporcionar a criação de instrumentos de coleta de dados, tais como questionários
e formulários, de maneira prática e com linguagem, relativamente, simples. Além disso, o seu acesso é
gratuito.
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• Compreender a importância do conhecimento epidemiológico para a Medicina;
• Correlacionar o conhecimento teórico de medidas estatísticas com a prática médica;
• Compreender os métodos de pesquisa epidemiológica;
• Desenvolver a capacidade de autocrítica em relação à validade de trabalhos publicados;
• Realizar uma pesquisa epidemiológica com tratamento estatístico.

O Programa de Iniciação à Docência tem como objetivo:
• Auxiliar o docente em aulas teóricas, com instruções diretamente aos discentes, facilitando
o processo de ensino-aprendizagem;
• Realizar atividades que auxiliem a aprendizagem dos acadêmicos.
2 OBJETIVO

Descrever a experiência de Iniciação à Docência com a disciplina Epidemiologia e Bioestatística
no Módulo Assistência Básica à Saúde 3 (ABS 3).
3 METODOLOGIA

O Módulo Assistência Básica à Saúde 3 (ABS 3) ocorre em 18 semanas, com 32 aulas teóricas e
40 práticas, tendo como método a aprendizagem ativa, aplicada à saúde. As aulas para desenvolvimento e
análise de bancos de dados utilizam o software Epi Info® no Laboratório de Informática da Faculdade de
Medicina, valendo-se dos computadores do Laboratório ou dos computadores pessoais dos estudantes.
Inicialmente, o discente é orientado em aulas práticas sobre criação de instrumentos de coleta
de dados para pesquisa em saúde. A professora estimula todos a escolherem temas em que tenham
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O programa é dividido em seções: 1 – criação de formulários/questionários; 2 – entrada de
dados; 3 – análise de dados, produção de gráficos e relatórios. Nesta última seção, se o pesquisador
possui um banco de dados criado em outro programa, por exemplo, no Excel, o Epi Info pode importar a
planilha.
O Epi Info ainda possui uma calculadora específica para análise de dados externos (Statcalc®), a
qual permite realizar vários testes estatísticos e, através dela, é possível calcular o tamanho de amostras.
O Programa de Iniciação à Docência (PID), através da monitoria de Formação e desenvolvimento
de banco de dados, análise estatística e publicação científica, tem como objetivo facilitar o contato dos
acadêmicos com o programa, auxiliando, com instruções técnicas, o desenvolvimento e a análise dos
bancos de dados criados em sala de aula.
Os objetivos a serem alcançados ao longo da disciplina são:
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afinidade, porém relacionados à área da saúde. De posse desse questionário, por vezes desenvolvido em
Software Office®, cada um produz seu instrumento (questionário), que se constitui o primeiro passo para
a criação de seu banco de dados fictício. Posteriormente, em aula específica, é demonstrada a criação
de formulários de pesquisa no programa Epi Info®, em que todos os comandos são expostos de forma
dinâmica, com o auxílio dos monitores. A aula seguinte é reservada para que os discentes criem no
programa o seu próprio questionário.

Primeiro temos que abrir ou criar um projeto (arquivo de banco de dados) que o Epi Info® chama
de Project. Esse projeto consiste no formulário, com todas as perguntas elaboradas no questionário.
Para criar um campo novo (Field) devemos clicar no botão da direita do mouse no lugar onde
queremos que ele fique. Isso nos leva a outra janela (Field Definition) cujos componentes serão
descritos a seguir (FIGURA 1):
Question or Prompt (Pergunta): é suposto que descrevamos a pergunta relacionada à
variável que estamos criando neste componente. Isso pode ser bastante longo, com vários caracteres.
Essa pergunta aparece em alguns resultados quando analisamos os dados.
1. Field Name (Nome do Campo): automaticamente o programa sugestiona um nome do campo.

O nome do novo campo será criado conforme o Prompt: utilizando as primeiras palavras da
pergunta. Podemos mudar o nome do campo usando um mais reconhecível ou mais conveniente
para nós. Esse nome se tornará o nome da variável, por isso é importante observarmos como
ele é denominado.
2. Field

or Variable Type: existem diferentes tipos de variáveis em Epi Info®. Observaremos
esses tipos logo após terminarmos de observar mais algumas opções da tela de definição de
campo (Field Definition).

3. Field
4. Legal

or Variable Size: define o tamanho do campo ou variável.

texto.

Values (Valores Legais): codifica valores válidos como resposta às variáveis do tipo
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Figura 1 – Página do Software Epi Info ® para criação de formulário de pesquisa.
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5. Comment

Legal (Comentários Legais): é parecido com os valores legais, mas propicia a
colocação de um comentário ao lado do valor, somente o valor é armazenado na tabela de
dados.

6. Repeat

Last (Repetir o último) repete o último valor colocado; é interessante quando temos
uma variável constante para grupos de amostras (por exemplo, pessoas avaliadas em um mesmo
dia).
(Necessário) não deixa seguir a introdução de dados se nenhum valor for colocado,
muitas vezes teremos problemas ao colocar esse tipo de opção.

8. Read

Only (Só leitura), não permite que anotemos o valor da variável, é importante quando
criamos automaticamente um valor para ela e Range (Faixa) estabelece uma faixa de valores
válidos para variáveis numéricas.

Após criar um campo (Field), deve-se escolher o tipo de campo, que dependerá do tipo de variável.
Temos os seguintes tipos de campo:
Label/Title: de fato não é uma variável, porque só insere um texto ou comentário. Todavia,
pode ser utilizado para gerar informações importantes para o responsável pelo preenchimento.
Number: define uma variável numérica. O Epi Info® trabalha as variáveis numéricas com
símbolos ###. ## (sustenidos com marcador decimal ponto). Podemos, e devemos, definir o
tamanho da variável utilizando o símbolo “#” tantas vezes quantas necessárias para configurarmos
o número de dígitos que desejamos para a variável.
Date: insere datas; esse tipo de variável oferece diferentes padrões de opções que temos
que escolher de acordo com a necessidade. Podemos também digitar o formato das datas
manualmente ou o escolher no compartimento Size.
Text: é o tipo que automaticamente aparece toda vez que desejamos criar um campo, cria
variáveis que aceitam textos e vários tipos de caracteres. O tipo de variável TEXT aceita Legal
Values, valores preestabelecidos que a variável pode ter. Essa característica previne a introdução
de dados com textos mal escritos, incompletos ou semelhantes, mas diferentes do que queremos.
Check Box: insere uma caixa de checagem pequena, trabalha como uma variável de Yes/No.
Option: cria uma caixa com as opções desejadas. Tem a mesma função do tipo texto com
Legal Values, mas os mesmos aparecem mais claramente.
Yes/No: insere uma variável que aceita só dois tipos de resposta. É praticamente igual à variável
Check Box, mas permite que tenhamos valores omissos, quando as pessoas não respondem.
Multiline: cria uma variável onde podemos colocar um texto com várias linhas.
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7. Required
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Posteriormente, cada discente preenche os formulários no programa totalizando uma amostra
≥ 45, criando, assim, o seu banco de dados, ferramenta essencial para a aplicação de todo o conteúdo
apresentado em sala (FIGURA 2).
Figura 2 – Exemplo de preenchimento de formulário para coleta de dados.
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Durante todo o semestre, o discente estuda Epidemiologia e Bioestatística em seu próprio banco,
e no final do período, quando já dominam o conteúdo teórico e prático, realizam uma prova prática. Todos
os exercícios são individuais, porém para a avaliação prática, a professora solicita que formem quartetos,
e entre os membros, orienta a escolherem o banco de dados mais completo para realizarem uma síntese
técnica de todo o banco analisado durante o período de estudo.
A maior parte do aprendizado consiste na análise de dados, onde se concentra a maioria dos comandos,
e na qual o discente começa a aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina à interpretação
dos resultados fornecidos pelo programa (FIGURA 3).
Nessa etapa, podemos criar variáveis, por exemplo, a partir de variáveis já existentes (manipulação
de variáveis), através dos comandos Define (definir) e Recode (renomear). Esse processo, no Epi Info®,
obedece algumas etapas. Primeiro, devemos definir um nome para essa variável, criando assim uma
variável em branco, ou virtual. Por exemplo, se desejamos criar uma variável para Índice de Massa
Corporal, ou simplesmente IMC. O IMC é um parâmetro muito utilizado que relaciona
o peso e a
altura de uma pessoa e proporciona critérios para definir se uma pessoa é obesa ou magra. Assim, depois
de criado, utilizaremos o IMC para criar uma variável chamada OBESIDADE.
Podemos aplicar o comando Assign (Atribuir) para realizar cálculos automáticos tanto com as
variáveis originais, quanto com as recém-criadas. Seguindo o exemplo acima, pode-se usar as variáveis
ALTURA e PESOATUAL para calcular o IMC.
A análise de dados realizada pelo programa consiste em cálculos de medidas descritivas,
estimativas de risco, através de medidas de associação, e verificação de significância estatística. A análise
ainda pode ser complementada com a apresentação gráfica.
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Podemos calcular médias e comparar as mesmas usando testes estatísticos através do quinto
comando do Statistics chamado Means (FIGURA 3). Normalmente, testes estatísticos são usados para
verificar se as diferenças das médias de dois ou mais grupos poderiam ter ocorrido ao acaso (Hipótese
nula). Com base na teoria, vemos que o teste T de Student é usado para comparar duas médias e, quando
temos mais que duas médias, utilizamos a ANOVA (Análise de Variância).
Figura 3 – Exemplo do uso de comandos para análise estatística e sua apresentação pelo software.
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O Epi Info® apresenta algumas limitações, quanto aos testes estatísticos, por exemplo, o Qui
quadrado. Quando há mais de duas categorias a serem analisadas numa tabela, ele o realiza mais
emite uma mensagem que gera insegurança na interpretação dos dados. Visando resolver essa questão,
foi desenvolvido um programa complementar, o Open Epi®. Este, por sua vez, funciona como uma
calculadora semelhante ao Statcalc, anteriormente referida, mas possui recursos que complementam as
falhas apresentadas, além de outras opções de teses. No semestre atual (2016.1), o discente também
explorará essa ferramenta.
O PID auxilia o desenvolvimento desses bancos de forma direta, em conjunto com a docente
em sala de aula, e quando necessário, em horários extras, com instruções para criação de formulários,
execução de comandos, análise de formulários preenchidos, e outras atividades.
Além da análise de banco de dados criados no Epi Info®, é apresentado aos discentes o
StatCalc®, outro recurso do programa, útil para análise de dados proveniente de tabelas de contingência,
externas ao programa. Isso pode ser feito de forma mais rápida e objetiva, além de ser a ferramenta para
cálculo de tamanho amostral para diversos tipos de estudos epidemiológicos (FIGURA 4).
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Figura 4 – Exemplo da utilização do recurso StatCalc para cálculo de tamanho amostral.

Temos observado que a produção de banco de dados pelo estudante permite que os mesmos
sejam sujeitos ativos da própria aprendizagem. E esta, por sua vez, é conquistada gradativamente, de
maneira aplicada a problemas de saúde reais, através da análise dos dados e da resolução de atividades
práticas.
Concordamos com Lima (2010), quando refere que o domínio dessa habilidade soma novos
conhecimentos aos estudantes e futuros médicos, tornando-os independentes quanto à realização de
pesquisa epidemiológica e compreensão do fenômeno, o que contribuirá na tomada de decisões para
resolução de problemas de saúde coletiva.
Dentro desta perspectiva, percebe-se que a utilização de meios de informática, como o software Epi
Info, despertam no discente potencialidades sensoriais e intelectuais, que ao final do processo ajudam a
consolidar o conhecimento adquirido (VENDRUSCOLO, 2013).
Para nós, a experiência com a disciplina enquanto monitores, representa uma oportunidade de
fixarmos os conhecimentos adquiridos anteriormente, sob o ângulo da docência, já que neste momento,
estamos executando atividades semelhantes, ou seja, formamos uma equipe para melhor atender às
necessidades dos estudantes (CARDOSO JÚNIOR, 2006).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos, dessa forma, a necessidade de um discente em sala de aula com a finalidade de
auxiliar o docente no cronograma proposto, agregando conhecimentos às aulas, criando um ambiente
para sanar dúvidas, promovendo atividades adicionais, e auxiliando, individualmente, os que precisarem.
Além disso, um dos limitantes da difusão da Bioestatística era a dificuldade de obtenção de
resultados através de análises muito trabalhosas e de difícil compreensão, porém, com a associação da
Informática, o programa Epi Info® é um exemplo de como se pode progressivamente suplantar essas
dificuldades.
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4 RESULTADOS
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Desta forma, promovendo, através do uso da informática, meios de integração do conhecimento
teórico da epidemiologia com a prática da análise estatística, fomentando o processo ensino-aprendizagem
do aluno do curso de medicina.
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1 INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) respalda a sua atuação enquanto instituição educadora
sobre quatro pilares: Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. No âmbito do Ensino de graduação, ressaltase o papel da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) ao delinear diretrizes que orientam e coordenam o
funcionamento da universidade.
A PROEN, junto à Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade de Ensino, disponibiliza
à comunidade acadêmica da UFCA o Programa de Iniciação à Docência (PID), que se configura num
instrumento de melhoria e enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem.
O projeto de monitoria intitulado “Avaliação das Habilidades no manuseio dos modelos do
Desenvolvimento Embrionário e Preparados histológicos”, tendo como professora-orientadora Tatianne
Régia Gomes Ribeiro, conta com a atuação de seis monitores, alunos do curso de Medicina da Universidade
Federal do Cariri. O referido projeto abrange as disciplinas de Histologia e Embriologia, componentes das
ciências anatômicas básicas, que fazem parte da grade curricular do 1º e 2º semestre do curso médico da
UFCA.
No presente trabalho serão apresentados e analisados aspectos da experiência vivenciada na
monitoria de Histologia e Embriologia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri
¹ r.diego.f.m@hotmail.com
² francisca-vitoria@hotmail.com
³ alexandrebrunosantana@hotmail.com
4
mdiegoromero94@gmail.com
5
sjoaojuarez@yahoo.com.br
6
tatianneribeiro@uol.com.br

112

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

(FAMED-UFCA) durante o primeiro semestre de 2016. A análise evidenciará a importância do projeto em
três âmbitos: alunos monitorados, professora-orientadora e alunos monitores.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Programa de Iniciação à Docência em Histologia e Embriologia: um Relato de Experiência

Histologia e Embriologia, que fazem parte das ciências anatômicas básicas, são conteúdos
indispensáveis para a educação em saúde e principalmente para a educação médica. Para EmmanouilNikoloussi e Moxham (2012), essas disciplinas têm importância exagerada na formação inicial dos
médicos sendo assim reconhecidas tanto por professores como, em muitas situações, pelos próprios
alunos. (BURK et al, 2013)
O bom conhecimento das estruturas anatômicas macroscópicas passa pelo estudo do seu
desenvolvimento embrionário e também da sua morfologia e composição microscópica, de modo que,
bem conhecendo a anatomia por completo, o aluno possa vir a aplicá-la de maneira correta e segura na
clínica. Sendo assim, Histologia e Embriologia também fazem parte do alicerce clínico do bom médico
porque, garantindo o conhecimento mais completo do fisiológico, permite-lhe assim identificar o que é
patológico.
Diante da importância do estudo da anatomia microscópica e do desenvolvimento embrionário,
constata-se a necessidade de um programa de iniciação à docência, que vise melhorar a qualidade do
ensino e da aprendizagem, contribuir para o processo de formação do estudante de graduação e valorizar,
academicamente, a contribuição do graduando em ações institucionais. (UFC, 2015)
As tarefas desempenhadas pelo aluno monitor consistem em dar apoio aos alunos da disciplina a
qual está monitorando, apoiar na elaboração e na resolução de questionários, ajudar na compreensão da
bibliografia básica da disciplina, orientar quanto às dúvidas das matérias ministradas em aula, e auxiliar
nas demais situações em que o professor-orientador necessitar de auxílio. (SOUZA, 2009)
A monitoria acadêmica é uma estratégia de complementação da formação inicial que provê o
enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento dos saberes necessários à
prática docente, uma vez que propicia uma relação cotidiana com docentes e discentes e oportuniza
o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem sempre acompanhadas ou orientadas pelo
professor coordenador, levando à aproximação com a realidade docente e ao aprimoramento das práticas
pedagógicas.
As situações de ensino-aprendizagem vivenciadas na monitoria acadêmica são uma oportunidade
para o acadêmico desenvolver seus talentos e vivenciar o meio universitário sob uma ótica diversa, podendo
tornar-se futuramente um docente (ISRAEL e KOPPE, 2009). Para Schneider (2006), as atividades da
monitoria auxiliam no desenvolvimento pedagógico do monitor, por ser uma atividade formativa. Desta
maneira, esse processo formativo possibilita um maior aprendizado na formação acadêmica do monitor,
podendo ele desenvolver novas habilidades e competências para sua atuação profissional.
Para Lins et al (2009), a importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior extrapola
o caráter de obtenção de um título. Sua importância vai além, seja no aspecto pessoal de aprendizagem
do monitor, seja na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação de troca de
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conhecimentos entre o professor-orientador e o monitor. Através da monitoria, o aluno pode experimentar
um pouco das funções de professor universitário, vivenciando situações positivas e adversas que auxiliam
tanto na sua formação acadêmica como pessoal.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Programa de Iniciação à Docência em Histologia e Embriologia: um Relato de Experiência

As atividades da monitoria consistiram em momentos práticos desenvolvidos semanalmente
para os oitenta alunos do primeiro e segundo semestre no Laboratório de Histologia e Embriologia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, englobando nove módulos obrigatórios, a
saber, Biologia Celular e Molecular, Gênese e Desenvolvimento, Aparelho Locomotor, Sistema Nervoso,
Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema Endócrino e Sistema Genitourinário.
Tais momentos práticos ocorreram após as aulas teóricas ministradas pela professora Tatianne
Régia Gomes Ribeiro e, quando necessário, em horários extras para melhor contribuir com o aprendizado
dos alunos, incluindo horários de almoço e o turno da noite. De maneira clara e objetiva, os monitores,
individualmente ou em grupos, auxiliaram os alunos a manusear corretamente o microscópio e as lâminas,
bem como a identificar as estruturas histológicas e correlacioná-las a fisiologia humana. Primeiramente,
as imagens eram mostradas a todos os alunos através de duas televisões e em seguida, os alunos
organizados em duplas buscavam encontrar no seu microscópio a imagem vista anteriormente. Nesse
momento, os monitores eram solicitados para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
Também foram elaborados simulados em preparação para as avaliações práticas, os quais
continham 20 questões para os alunos identificarem estruturas histológicas que estavam inseridas no
conteúdo do módulo em curso. A contribuição dos monitores com o aprendizado também se deu de
forma virtual, onde os alunos esclareceram dúvidas através de aplicativos de mensagens em horários
diversos de acordo com a necessidade.
Além disso, foi montado um manual para as aulas práticas com o objetivo de orientar o processo de
identificação das estruturas histológicas na lâmina. Todos os conteúdos dos módulos supracitados foram
divididos entre três duplas de monitores e os membros da Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia,
parceira na elaboração do manual, da seguinte forma: a primeira dupla ficou responsável pelo manual de
aparelho muscular, sistema nervoso, histologia do trato gastrointestinal e aparelho reprodutor masculino;
a segunda com glândulas anexas ao aparelho digestivo, tecido ósseo, aparelho reprodutor feminino, tecido
cardíaco e dos vasos sanguíneos; a terceira com tecido cartilaginoso, sistema respiratório, sistema urinário
e glândulas endócrinas e os membros da Liga Acadêmica da Histologia e Embriologia com introdução à
microscopia, tecido epitelial de revestimento e glandular, tecido conjuntivo, tecido sanguíneo e histologia
dos órgãos linfoides.
Cada dupla escreveu, com base nas características das lâminas usadas nas aulas, um texto guia
que orienta desde a sequência de observações em cada aumento e campo de visão no microscópio até
os aspectos de coloração encontrados, além de fazer uma abordagem teórica sucinta das estruturas
apontadas. Vale salientar que o manual foi feito com áreas para desenho, possibilitando maior assimilação
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de imagens. Dessa forma, os alunos passaram a ter um material de estudo coerente com os preparados
histológicos que o laboratório disponibiliza.
Como momento de capacitação, os monitores participaram de reuniões quinzenais com a
professora de histologia, onde ocorreu estudo de artigos científicos da área e foram decididos os principais
aspectos relacionados à elaboração do manual das aulas práticas supracitado.
4 RESULTADOS OBTIDOS

Programa de Iniciação à Docência em Histologia e Embriologia: um Relato de Experiência

Os membros da monitoria em Histologia e Embriologia buscaram ver a importância do projeto em
três âmbitos: alunos, professora-orientadora e próprios monitores. Além disso, foram avaliados aspectos
como cordialidade, disponibilidade e conhecimentos dos monitores acerca do tema.
Quanto aos alunos, a maioria relatou, durante o projeto, que a Monitoria é importante para
o aprendizado deles nas disciplinas, o que é evidenciado pela assistência prestada durante as aulas
práticas junto à professora-orientadora ou durante momentos de revisão e tira-dúvidas com os monitores.
Ademais, a grande maioria manifestou que, caso não houvesse monitoria, o rendimento deles teria sido
menor nas avaliações realizadas durante o primeiro e segundo semestre do curso de graduação no que
concerne às disciplinas assistidas pela monitoria (Histologia e Embriologia).
Ademais, em escala de 1 a 10, mais da metade avaliaram o auxílio da monitoria com quesitos 9 ou
10. O preparo dos monitores também foi considerado como critério norteador para análise dos resultados
obtidos com as atividades, sendo que a grande maioria dos alunos manifestou que os monitores estavam
bem preparados para execução daquilo que fora proposto. A cortesia, disponibilidade e acessibilidade dos
monitores foi, na maioria das vezes, relatada como ótima ou boa.
Também os alunos puderam avaliar e manifestar a importância das disciplinas abrangidas
pela monitoria, de modo que todos avaliaram como muito importante ou importante, a grande maioria
relatando a primeira. Isso revela, que tanto as disciplinas como os monitores a elas dedicados são
vistos como importantes por aqueles que estão cursando tais disciplinas. A maioria autoavaliou o seu
desempenho como ótimo ou bom, porém ainda é relevante a quantidade de relatos ruim ou regular.
O espaço para sugestões também foi aberto, sendo que alunos relataram que é necessária uma
distribuição mais homogênea das atividades entre os monitores, além de que os alunos manifestam
que a quantidade de monitores deveria ser aumentada, pois as disciplinas contam com uma grande
quantidade de aulas práticas, nas quais é necessária a presença do monitor para auxiliar o andamento da
aula, haja vista ele atuar, junto ao docente, tirando dúvidas individuais e prestando auxílio individualizado
no manuseio do microscópio, dos preparados histológicos e modelos do desenvolvimento embrionário.
Ademais, é pedida a realização de aula de preparação de lâminas, porém uma dificuldade encontrada é
a aquisição dos corantes e de outros materiais para preparação da lâmina.
Já em relação à Docente que organiza a monitoria de Histologia e Embriologia Humana, foram
elencados alguns temas para a devida avaliação como: o desempenho dos alunos, o compromisso dos
monitores, a expectativa em relação a monitoria e o nível de satisfação obtido.
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Quadro 1 – Critérios avaliados pela Professora para determinação dos resultados da monitoria.
Avaliação pelo Docente
Desempenho dos alunos na disciplina;
Compromisso dos Monitores;
Expectativa em relação à monitoria;
Nível de satisfação;
Fonte: Autoria Própria.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Iniciação à Docência apresenta notoriedade inconteste entre as atividades
disponibilizadas à comunidade acadêmica, contribuindo para a solidificação e enriquecimento dos
conhecimentos do aluno monitor e alunos monitorados, além de favorecer a troca de saberes entre o
professor-orientador e o aluno monitor. Dessa forma, as monitorias asseguram um meio bem-sucedido e
dinâmico para engajamento em projetos acadêmicos.

Programa de Iniciação à Docência em Histologia e Embriologia: um Relato de Experiência

Na avaliação do critério “Desempenho dos alunos na disciplina” ficou bastante clara a importância
dos monitores durante as aulas práticas ministradas no laboratório de Microscopia da UFCA. As aulas são
ministradas de acordo com os temas discutidos em sala de aula. Assim, é importante que os monitores
estejam capacitados e bem informados em relação à matéria que é passada aos alunos em sala de aula
para poderem acompanhar e ajudar nas dúvidas que os estudantes do primeiro e segundo semestres
possam vir a ter. Além disso, é importante comentar que o extenso número de alunos (aproximadamente
80) e a imaturidade ainda apresentada pelos calouros faz com que essa monitoria seja de fundamental
importância para uma melhor fixação e aprendizagem da matéria.
O compromisso dos monitores foi extremamente satisfatório no sentido de que os alunos
obtiveram um significativo auxílio durante as aulas práticas, simulados preparatórios para as avaliações
de cada módulo e ajudando o docente na aplicação e fiscalização das provas práticas. Isso se mostra
ainda mais notório quando lembramos que a matriz curricular do curso de Medicina (extensa e complexa)
dificulta bastante a disponibilidade dos monitores para outras atividades da FAMED (1º e 2º semestres) a
obterem um melhor e maior aprendizado das disciplinas.
Em relação às expectativas para o próximo semestre fica evidente que são as melhores possíveis.
Com uma boa avaliação por parte dos alunos e da professora coordenadora do módulo, espera-se que
durante o segundo semestre de 2016 a monitoria continue ajudando aos alunos da FAMED (1º e 2º
semestres) a obterem um melhor e maior aprendizado das disciplinas. Além disso, a monitoria também
estimula, por parte dos monitores, o interesse pelo ensino à docência, abrindo novos horizontes no
âmbito profissional de cada indivíduo em formação.
Sendo assim, pode-se dizer que foi elevado e positivo o nível de satisfação obtido tanto pelos
monitores quanto pelos discentes que são auxiliados por eles. Desse modo, a monitoria de Histologia e
Embriologia Humana se enquadra como indispensável para o correto funcionamento dos módulos.
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Programa de Iniciação à Docência em Histologia e Embriologia: um Relato de Experiência

A Monitoria em Histologia e Embriologia, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri
(FAMED-UFCA), apresenta-se com importância elevada para o aprendizado dos alunos nas disciplinas
assistidas, revelando seu caráter essencial para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem e,
consequentemente, melhoria no rendimento acadêmico dos discentes monitorados. Tendo em vista que
as disciplinas de Histologia e Embriologia contemplam conteúdos fundamentais para a educação médica,
a presença dos monitores como orientadores e facilitadores é indiscutível para a satisfatória formação
acadêmica.
Aos alunos monitores, a prática das atividades de monitoria possibilita a vivência de situações
que oportunizam, além da aquisição de conhecimentos relacionados às disciplinas envolvidas, o
desenvolvimento de habilidades voltadas à docência, ampliando as perspectivas da formação acadêmica
e atuação profissional do monitor.
No entanto, há espaços para melhorias como a distribuição mais equilibrada de atividades entre
os monitores e a reavaliação da quantidade de monitores disponíveis, haja vista a grande quantidade de
aulas práticas e a matriz curricular do curso de Medicina (extensa e complexa) que dificulta bastante a
disponibilidade dos monitores para outras atividades.
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Programa de Iniciação à Docência
em Obstetrícia e Neonatologia:
relato de vivência
Franco Joel de Oliveira Santana1
Fiamma Ferreira Nogueira2
Camila Dias Martins3
Maiara Mascarenhas Coelho4
Marina Mello de Almeida5
Vanessa Ferreira Tavares de Lavor6
Patrícia Maria Albuquerque Brayner7
1 INTRODUÇÃO

No curso de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri– UFCA, o
módulo de Neonatologia e Obstetrícia está contido na grade curricular do sexto semestre, e tem como
objetivo introduzir aspectos teóricos e práticos em relação ao manejo na assistência à saúde das gestantes,
puérperas e dos recém-nascidos.
No ano de 2016, foi renovado o Programa de Iniciação à Docência em Obstetrícia e Neonatologia,
sob responsabilidade da professora Patricia Maria Albuquerque Brayner, ginecologista-obstetra,
coordenadora do módulo de Neonatologia e Obstetrícia.
No meio acadêmico, a monitoria exerce grande importância, otimizando assuntos conceituais
através de habilidades, promovendo vantagens aos alunos, aos monitores e aos professores. Assim,
contribui para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, facilitando um maior acesso ao
conteúdo da disciplina por meio do monitor, que consegue aplicar na prática os ensinos teóricos. Além
disso, o monitor adquire grandes vivências acadêmicas, sendo também beneficiado no processo.

¹ francojoel.sg@gmail.com
² fiammamed@gmail.com
³ memedmm21@hotmail.com
4
maiaramcoellho@gmail.com
5
marinamello91@gmail.com
6
nessalavor@hotmail.com
7
pbrayner7@gmail.com
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O projeto de monitoria visa contribuir para o aperfeiçoamento das atividades didático-pedagógicas,
resultando em maior participação dos discentes no processo ensino-aprendizagem. Ademais, incrementa
as oportunidades de treinamento das habilidades médicas nas áreas de obstetrícia e neonatologia para,
em seguida, sedimentar o conhecimento teórico e gerar uma troca de experiências entre professor,
monitor e aluno.
Este trabalho tem como proposta difundir as atividades promovidas pela monitoria e avaliar a
opinião dos discentes monitorados sobre a relevância e o impacto do auxílio dos monitores nas atividades
práticas do módulo em questão.
3 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

Programa de Iniciação à Docência em Obstetrícia e Neonatologia: Relato de Vivência

O programa de monitoria em Obstetrícia e Neonatologia contou com seis monitores este ano. Os
alunos monitorados foram divididos em grupos de 3 ou 4 integrantes e incluídos numa escala de plantões
de 4 horas no serviço de obstetrícia do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Os monitores se
dividiram, de segunda a domingo, para acompanhar esses alunos durante as atividades práticas. Durante
os plantões, os acadêmicos têm contato com os serviços de emergência obstétrica e de assistência ao
trabalho de parto, sendo conduzidos e orientados pelos monitores, com supervisão dos médicos residentes
e estes pelo staff.
Nos momentos em que as demandas do serviço são menores, os monitores realizam uma
revisão dos conteúdos abordados em sala de aula, discutem os casos clínicos de pacientes internados
em enfermaria, abordando os principais pontos descritos nos prontuários, além de resolver questões de
concursos com posterior discussão em grupo. Mensalmente, os monitores participam de reuniões de
planejamento junto à coordenadora do programa de monitoria.
Foram aplicados questionários aos alunos que cursaram o módulo de Obstetrícia e Neonatologia
no primeiro semestre de 2016, acompanhados por monitores para conhecer a visão dos alunos sobre o
impacto dessas atividades.
O questionário era composto de dez perguntas que abordavam: o grau de dificuldade, em uma
escala de 0 a 5 que o aluno teve durante as atividades teóricas/práticas no módulo de Obstetrícia,
considerando a colaboração dos monitores (5 perguntas) onde 0 representaria nenhuma dificuldade e 5
dificuldade elevada; o grau de importância dos monitores, em uma escala de 0 a 5 (4 perguntas) onde
0 representava nenhuma importância e 5 importância máxima e, por fim, se a presença dos monitores
como dinamizadores, supervisores e orientadores nas atividades práticas havia beneficiado os acadêmicos
quando comparada com alunos anteriores que não obtiveram auxílio através de monitoria.
O questionário foi feito através de aplicativo Google Docs e disponibilizado aos alunos, com
prazo de três semanas para o envio das respostas. Foram incluídas na análise todas as respostas enviadas
dentro do prazo estabelecido.
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4 RESULTADOS OBTIDOS

Gráfico 1

Programa de Iniciação à Docência em Obstetrícia e Neonatologia: Relato de Vivência

Dos 35 alunos que compunham o grupo analisado, 25 responderam ao questionário no prazo
determinado.
O primeiro item avaliado se referia ao grau de dificuldade, em uma escala de 0 a 5, tida pelo
aluno durante as atividades teóricas/práticas no módulo de Obstetrícia, considerando o auxílio dos
monitores. Quanto a inserir-se na dinâmica do serviço onde ocorrem os plantões, 30% dos estudantes
relataram dificuldade 0, ou seja, nenhuma dificuldade, 7,7% relataram dificuldade grau 1 (muito pouca
dificuldade), 19,9% relataram dificuldade grau 2 (pouca dificuldade), 19,2% referiram dificuldade grau 3
(moderada dificuldade), 7,7% grau 4 (grande dificuldade) e 15,4% grau 5 (dificuldade extrema). Quanto
a anamnese em Obstetrícia, as respostas foram 30,8% grau 0, 7,7% grau 1, 23,1% grau 2, 19,2%
grau 3, 0% grau 4 e 19,2% grau 5. Quanto ao exame físico em Obstetrícia, 19,2% responderam grau
0, 34,6% responderam grau 1, 3,8% grau 2, 15,4% grau 3, 3,8% responderam ao grau 4 e 23,1% ao
grau 5. Quanto a elaborar hipóteses diagnósticas, 0% dos alunos responderam grau 0, 38,5% ao grau 1,
26,9% ao grau 2, 7,7% referiram grau 3, 11,5% grau 4 e 15,4% grau 5.
Os atuais monitores, que recentemente foram discentes do módulo de Obstetrícia e Neonatologia,
não contaram, na época, com o auxílio do programa de iniciação à docência. Durante essa vivência como
acadêmicos deste módulo, foi suspeitado de que a ausência do monitor acarretava prejuízos para o
aprendizado teórico e prático. Tal suspeita, ao longo das atividades práticas como monitores da disciplina,
através do crescimento gradativo observado nos alunos a cada plantão, foi confirmada e fundamentada
a partir das respostas deste questionário. Ressalta-se, porém, ao questionário sobre o exame físico em
obstetrícia, onde 23,1% relataram dificuldade grau 5, ou seja, dificuldade extrema (Gráfico). Há de se frisar
que esse resultado já era esperado dado o grau de dificuldade de execução das manobras semiológicas
durante o exame físico obstétrico, devido muitas vezes à sensibilidade tática apenas perceptível para
quem tem a oportunidade de praticá-lo rotineiramente, haja vista que uma vivência prática pautada na
repetição e experiência contínua, consegue-se alcançar a excelência na sensibilidade durante o exame
físico, não somente o exame físico obstétrico, mas englobando a semiologia como um todo.
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No segundo item, perguntamos aos alunos o grau de contribuição que os monitores deram
para o seu aproveitamento do módulo, numa escala de zero a cinco, onde o zero simbolizava nenhuma
importância e o cinco importância máxima. Quanto à facilitação da aprendizagem dos conteúdos, 0%
responderam grau 0, 3,8% responderam grau 1, 0% responderam grau 2, 15,4% responderam grau 3,
15,4% responderam grau 4 e 65,4% responderam grau 5. Quanto ao esclarecimento de dúvidas sobre
os conteúdos, 0% responderam grau 0, 3,8% responderam grau 1, 11,5% responderam grau 3, 26,9%
responderam grau 4 e 57,7% responderam grau 5. Quanto ao desenvolvimento nas atividades práticas,
0% responderam grau 0, 3,8% responderam grau 1, 0% responderam grau 2, 7,7% responderam grau 3,
30,8% responderam grau 4 e 57,7% responderam grau 5. Quanto ao seu desempenho/notas no módulo
somado à presença do monitor, 3,8% responderam grau 0, 0% grau 1, 0% grau 2, 11,53% grau 3, 50%
referiram grau 4 e 34,6% responderam grau 5.
Destaca-se a importância atribuída no aproveitamento das atividades práticas, principal campo de
atuação dos monitores, que exigem dos estudantes além do conhecimento teórico e técnico, a atenção a
melhor forma de aplicá-lo às diversas e inéditas situações vivenciadas, despertando, compreensivelmente,
certo grau de ansiedade e insegurança. Nesse contexto, o auxílio do monitor, discente com um pouco mais
de experiência, segurança e que vivenciou situações e sentimentos semelhantes, revelou-se como apoio
efetivo ao bom aproveitamento dessas atividades.
Quando os alunos foram indagados se a presença dos monitores como dinamizadores,
supervisores e orientadores nas atividades práticas os havia beneficiados mais que os alunos anteriores
que não obtiveram monitoria, 100% dos alunos concordaram que a presença do monitor é essencial e
se sentiram mais beneficiados em comparação com os alunos que não obtiveram monitores. Essa última
questão pode parecer redundante diante das outras questões propostas no decorrer do questionário,
porém ao respondê-la o aluno se vê em uma situação onde a ausência da monitoria se tornaria um
obstáculo ao aprendizado, ressaltando, de sobremaneira, a importância do auxílio do monitor durante as
atividades práticas, minimizando angústias dos alunos e servindo de base teórica e prática.
Pela análise dos dados obtidos, nota-se que os monitores e a monitoria per si foram de grande
valia para formação acadêmica dos alunos daquele semestre. Há que se destacar e sem, contudo, fugir
de uma autocrítica, que no final do questionário deixamos um espaço aberto para reclamações e/
ou sugestões. Logo, avaliações muito baixas – as quais não foram a regra desse questionário – não
acompanhadas de uma reclamação no campo pertinente para tal, deixa-nos com uma vaga ideia sobre o
que e como melhorar para o próximo semestre. Há de se ressaltar que neste mesmo campo, aberto para
caracteres, foram também descritos elogios, o que nos deixou calmos na ideia de que estamos seguindo
um plano pedagógico consciente e acessível.
Conclui-se, portanto, que o exercício da monitoria permite que o monitor, sendo ele o aluno
que cursou recentemente a disciplina, identifique mais rapidamente as necessidades e dificuldades
apresentadas pelos alunos monitorados por já ter vivido experiência semelhante e, dessa forma, possa
contribuir em seu processo de aprendizagem.
Os monitores também colheram muitos benefícios participando desse programa de iniciação à docência.
Além de expandir e aprofundar conhecimentos na área, foram receptores de uma rica experiência nas
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relações professor-monitor e monitor-aluno dentro e fora de sala de aula, acrescentando vivências não
apenas no que tange durante a vida acadêmica, mas também na vida pessoal e no relacionamento
interpessoal.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Programa de Iniciação à Docência em Obstetrícia e Neonatologia: Relato de Vivência

O programa de monitoria em Obstetrícia e Neonatologia proporciona ao estudante, monitor
ou monitorado, vivências e experiências que o conduzem a um bom desenvolvimento de competências
essenciais à sua futura prática profissional.
É uma experiência única poder transferir conhecimentos para outros acadêmicos. Única, mas
não menos desafiadora, pois os monitores são instigados a estudar e rever o conteúdo rotineiramente,
buscar casos clínicos interessantes, artigos de revisão, questões de concursos, dentre outros. Por outro
lado, percebe-se o quanto a docência é encantadora, pois, além dos desafios acadêmicos a que os
monitores são submetidos, também passam por situações onde o lado humano é testado. A capacidade
de compreensão, grau de comprometimento com a vida humana e desejo de ensinar aos outros prováveis
dificuldades que foram vividas enquanto alunos deste módulo no passado, torna os iniciantes na docência
mais humildes, mais compenetrados e dinamizadores.
Há que se ressaltar também, mesmo não sendo o alvo desse questionário, que os profissionais
do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo sempre acolheram bem os monitores, bem como os
acadêmicos, com profissionalismo exemplar, respeitando o espaço reservado à monitoria, contribuindo
na medida do possível e com muita benevolência para esclarecer alguma dúvida a respeito do caso das
pacientes internadas. E, também, tanto os monitores quanto os acadêmicos mantiveram uma postura
respeitosa e de parceria verdadeira com os profissionais daquele setor, tornando o aprendizado uma área
de companheirismo e de humanidade na Obstetrícia e Neonatologia.
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Programa de projeto de ensino da
Universidade Federal do Cariri
Manoel Simões de Moura Neto
Antonio Batista de Lima Filho
1 INTRODUÇÃO

O objetivo do Programa de Projeto de Ensino (PPE), que faz parte da Pró-Reitoria de Ensino
(PROEN), é articular, acompanhar e avaliar ações acadêmicas desenvolvidas no âmbito da graduação e
pós-graduação e além de contribuir para o processo de formação do aluno.
Tem ao todo cinco estudantes como bolsistas em diferentes coordenadorias, são elas a
Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade de Ensino – CFOR, Coordenadoria de Gestão de
Dados Acadêmicos – CGDA, Coordenadoria de Controle Acadêmico – CCA, Coordenadoria de Ensino de
Graduação – GEG e Núcleo Pedagógico e de Legislação Educacional.
Os alunos possuem uma carga horária de 12 horas semanais, as quais são incumbidos de suas atividades
nas próprias coordenadorias da PROEN com supervisão dos respectivos coordenadores. Com isso, o
bolsista aprende um pouco mais sobre os procedimentos administrativos do setor além de poder participar
dos projetos e ações da Pró – Reitoria de Ensino.
A experiência dos estudantes varia de acordo com cada coordenadoria, porém há trabalhos que
envolvem a participação de bolsistas de coordenadorias diferentes. Tal como o projeto “Conhecendo a
UFCA”, que tem como objetivo propiciar a aproximação da Universidade com as escolas de Ensino Médio.
2 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo geral relatar as experiências do autor enquanto bolsista
do Programa de Projeto de Ensino – PPE, no período de vigência da bolsa, que vai de Março de 2016 até
Dezembro de 2016.
3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização do trabalho consiste no relato da própria experiência
do autor no que diz respeito aos eventos, projetos que participou ao longo da duração da bolsa, além do
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relato da participação no evento Conhecendo a UFCA.
4 RESULTADOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, é notável a influência que tal programa pode gerar na vida de um participante,
pois ele faz com que o bolsista tenha experiências no campo organizacional da universidade além de
estimulá-lo a conhecer mais sobre seu curso e sobre a universidade, como também oferta a chance na
participação de eventos que ampliam a notoriedade da UFCA na região.
REFERÊNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI. Disponível em: <http://www.ufca.edu.br/portal/a-ufca/
organizacao-administrativa/proen/coordenadorias>. Acesso em: 12 de julho de 2016.

Programa de Projeto de Ensino da Universidade Federal do Cariri

O objetivo principal do evento Conhecendo a UFCA é a aproximação da universidade com
os alunos do ensino médio, sendo realizado, por meio de divulgação das atividades desenvolvidas na
instituição de ensino como, os cursos ofertados, bolsas e auxílios.
Assim, mediante uma abertura do mundo universitário, cabe ao estudante analisar: qual curso
escolher, se trabalhará, entre outros vários fatores que influenciam no processo decisório.
E no dia 22 de Abril de 2016, tive a experiência de participar do evento Conhecendo a UFCA,
realizado no Colégio Objetivo, ao qual tive a responsabilidade de apresentar para os alunos do terceiro
ano do ensino médio, o meu curso, Engenharia Civil, assim, tendo que explicar sobre todas as dificuldades
impostas pelo curso, além das perspectivas de entrada no mercado de trabalho e disciplinas mais utilizadas
durante a formação.
Contudo, as maiores experiências foram com a parte pedagógica, avaliando e analisando os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s), de diversos cursos como os de: Engenharia Civil, História, Física,
Biologia entre outros, aprendendo assim, a responsabilidade pedagógica de um curso que vai além de
formar um simples profissional para o mercado, mas sim, formar um profissional mais humano e com
conhecimento amplo em várias áreas.
Ainda nesse meio, tive contato com os processos legislativos educacionais, como também sobre
os processos de abertura de novos cursos, além de verificar as práticas interdisciplinares que os cursos
têm que ofertar, para que assim haja uma conexão entre as áreas de pesquisa, extensão, cultura e ensino.
Fiquei locado em uma sala a qual funciona o Núcleo Pedagógico, a parte administrativa da
PROEN (inicialmente realizada pelo Jair, porém, mais recentemente, pelo Helano), além de ser a sala da
Pró-Reitora de Ensino, professora Ana, foi nesse meio que tive uma excelente experiência de convivência,
pois todos lá, trataram-me de forma muito amigável, além de me orientar com eficiência nas tarefas a
mim destinadas, mas não só, pois também tive a oportunidade de trocar informações, assim não somente
aprendi como também tive a oportunidade de ensinar.
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Projeto de docência em
imunopatologia
Arilson Santos Alves da Silva1
Thayane Furtado Rolim Lima2
Roberto Flávio Fontenelle Pinheiro Júnior3
1 INTRODUÇÃO

O exercício da monitoria de imunopatologia se faz relevante na medida em que não apenas agrega
conhecimentos ao público-alvo, como também auxilia no desenvolvimento das habilidades de docência
por parte do aluno monitor (FAO, 2014). Além de aprofundar assuntos abordados em aula, a monitoria
em imunopatologia promoveu e aperfeiçoou as aulas práticas. Além disso, o apoio pedagógico oriundo
deste projeto de docência priorizou as estratégias que tornassem o processo de ensino aprendizagem
mais eficiente, inserindo jogos como abordagem lúdica. Para Corpe (2014), a utilização de jogos é uma
alternativa viável para diminuir a desmotivação.
Segundo Duarte (2013), exercer monitoria de Imunologia Geral e Imunologia Clínica proporciona
ao monitor a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e disponibiliza aos demais alunos a
oportunidade de esclarecimentos de dúvida extraclasse, proporcionando maior compreensão dos
conteúdos da disciplina. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação sobre a eficácia do projeto
de monitoria em promover o ensino-aprendizagem em imunopatologia, almejando o aperfeiçoamento da
atuação dos monitores.
2 METODOLOGIA

O Projeto de docência teve como público-alvo os estudantes do 3° semestre da Faculdade de
Medicina do Cariri, em Barbalha-CE, no ano de 2016. Realizou-se uma pesquisa quantitativo-qualitativa
para avaliar as atividades implementadas durante a monitoria, como também a atuação dos monitores e o
aproveitamento por parte dos alunos, foi aplicado um questionário com 10 tópicos, objetivos e discursivos.
A ferramenta de coleta de dados foi disponibilizada através de formulário do Google durante o mês de
Julho. As questões referem-se desde aulas práticas do módulo de Imunopatologia até a autoavaliação
¹ arilsonsalves@gmail.com
² thayanefrolim@gmail.com
³ robertopinheirojr@hotmail.com
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realizada pelo público-alvo. Também foram pesquisados os assuntos de maior dificuldade e o nível de
satisfação com a atuação dos monitores. Ao final, 30 alunos participaram da pesquisa voluntariamente
e de forma anônima. Os dados coletados foram organizados em planilhas do Excel 2013 e analisados a
partir de gráficos gerados pelo próprio formulário.
3 RESULTADOS OBTIDOS

O primeiro item respondido pelos discentes foi “Como você avalia seu aprendizado durante
o módulo?”. De fato, esse é um questionamento importante, tendo em vista que a autoavaliação por
parte do aluno permite que ele enxergue, após a conclusão das atividades do módulo, a partir de outra
perspectiva como se deu a sua participação, se seu esforço foi relevante e de que forma os conhecimentos
adquiridos podem contribuir com a sua formação. Os resultados obtidos foram os seguintes: 53,3% (16
alunos) avaliaram seu aprendizado como “Bom”, 40% (12 alunos) como “Ótimo”, e 6,7% (2 alunos)
optaram por uma autoavaliação de nível “Regular”. Sendo assim, é demonstrado que a maioria dos
alunos (93,3%) considerou o aprendizado durante o módulo ótimo ou bom.
Figura 1

Projeto de docência em imunopatologia

O próximo questionamento realizado foi se “As atividades da monitoria contribuíram para o
seu aprendizado?”. É fundamental a coleta de opiniões a cerca do trabalho exercido pelos monitores,
visando estimar a satisfação dos discentes diante do trabalho desempenhado. O resultado obtido foi que
todos os alunos participantes do questionário julgaram como positivas as atividades desempenhadas
pelos monitores, de forma que contribuíram significativamente com o aprendizado dos discentes. Este
resultado reafirma a importância do projeto de docência em imunopatologia como apoio na consolidação
do conhecimento.
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Figura 2

O terceiro item que constava na pesquisa se referia ao nível de dificuldade que os alunos
encontraram no módulo de Imunopatologia, de modo que eles deveriam graduar as dificuldades
encontradas de 0 (zero), caso não apresentassem nenhuma, até 5 (cinco), conforme aumentasse o nível
de dificuldade, sendo esse o valor para a maior dificuldade possível que poderia ser encontrada pelo
aluno durante as aulas e atividades que foram desempenhadas. No resultado, presente no gráfico abaixo,
é possível perceber que dois estudantes (6,7%) não apresentaram grande dificuldade. Seis alunos (20%)
graduaram em “1”, doze alunos (40%) em “2”, quatro deles (13,3%) em “3” e os seis restantes (20%)
em “4”. Diante do exposto, percebe-se que a maioria dos alunos graduou com “2” o nível de dificuldade
durante o módulo em uma escala de 0 a 5.
Figura 3

Projeto de docência em imunopatologia

O quarto item tratava da avaliação da aula prática que foi realizada para a turma. Essa aula,
com uma abordagem imunológica sobre o tema “Determinação do tipo sanguíneo”, foi composta por
uma parte teórica sobre o tema, ministrada pelos monitores, e uma posterior realização da determinação
do tipo sanguíneo dos alunos interessados, explicando as etapas para a realização do teste, bem como
a maneira adequada de interpretar seus resultados. Com relação a essa atividade, 14 (46,7%) alunos
que participaram da pesquisa julgaram a atividade como “Ótima”, outros 14 (46,7%) como “Boa”, e
os dois alunos restantes (6,7%) como “Regular”. Dessa forma, é notável que grande parte dos alunos
avaliaram positivamente a atividade prática, considerando-as em 93,4% das respostas como ótimas ou
boas. Ademais, destaca-se que nenhum dos alunos avaliou a aula prática como ruim.
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Figura 4

A quinta pergunta questionava se o Imunogame foi um bom método de revisão para a avaliação
do módulo. O Imunogame consistia em questões de revisão, em um total de vinte, que foram repassadas
aos alunos mediante apresentação de slides, onde cada questão era mostrada por um tempo aproximado
de três minutos, período suficiente para que cada um anotasse as respostas. Ao final, os gabaritos eram
recolhidos e as questões eram discutidas com os discentes. Sendo assim, utiliza-se de um meio dinâmico
para revisar conteúdos, fomentando o uso de estratégias didáticas extraclasse. A maioria (73,3%, que
corresponde a 22 alunos) achou que o Imunogame foi um método eficaz de revisão, como é representado
no gráfico abaixo.
Figura 5

Projeto de docência em imunopatologia

O sexto questionamento foi referente ao conteúdo que mais tiveram dificuldade, julgando como
mais difícil de todos aqueles que lhes foram apresentados no decorrer das seis semanas de duração do
módulo. Os resultados desse tópico, em especial, são importantes, tendo em vista que servem como guia
tanto para os docentes que ministram aulas, bem como para os monitores, de forma que conhecer as
dificuldades de uma turma anterior proporciona a chance de uma melhor preparação para a abordagem
desses conteúdos nas próximas turmas. O resultado obtido foi o seguinte: 16 dos alunos participantes do
questionário elegeram como matéria mais difícil o das “Imunodeficiências”. O segundo mais citado, por 6
discentes, foi o de “Ativação linfocitária”. Na sequência, foi citado por 4 alunos o “Sistema complemento”,
finalizando com os temas “Transplantes” e “Apresentação de antígenos”, mencionados por dois alunos,
cada.
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As próximas três questões tiveram como alvo a atuação dos monitores nas atividades
desempenhadas durante o módulo de imunopatologia. De fato, faz-se útil analisar de que forma o
exercício dos monitores foi avaliado pelos alunos alvos do projeto de docência. A partir de tal avaliação
é possível identificar falhas durante a execução das atividades e posterior aperfeiçoamento. A sétima
pergunta questionava como os alunos avaliavam os monitores. Nesse item, as respostas mostraram
que 24 estudantes (80%) avaliaram como “Ótimos”, e como “Bons” para os demais 6 alunos (20%)
participantes do questionário.
Figura 6

Projeto de docência em imunopatologia

O questionamento seguinte foi voltado ao que poderia ser melhorado por parte dos monitores.
Estavam presentes as seguintes opções de resposta: “Didática”, “Domínio do conteúdo”, “Pontualidade”
e “Outro”. Caso selecionado o item “Outro”, o estudante deveria indicar, em um campo de resposta
aberta correspondente à nona questão, a sua sugestão de melhoria. Questionamentos dessa natureza
são fundamentais durante o processo de otimização contínua da monitoria, uma vez que agrega críticas
construtivas aos alunos monitores e os estimulam a programar melhorias. Nas respostas, a opção
“Didática” foi a que obteve mais votos, sendo a escolhida por 24 alunos (80%). As demais opções foram,
cada uma, escolhidas por 2 alunos, obtendo 6,7% dos votos. Por conseguinte, o aspecto “Didática” foi
sugerido como alvo de aperfeiçoamento para que se obtenha um exercício das atividades ainda mais
proveitoso.
Figura 7
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A nona questão, que tinha como público-alvo aqueles que selecionaram a opção “Outro” no item
anterior, perguntava o que poderia ser melhorado e que não estava presente nas opções anteriores. Dois
alunos responderam que “Nada” era necessário melhorar.
O décimo e último item perguntava “Qual a sua avaliação geral das atividades da monitoria?”.
Nele, os estudantes responderam baseados tanto nas atividades de monitoria, bem como no que foi
desempenhado na aula prática. 73,3% (22 alunos) atribuíram uma avaliação “Ótima” para os monitores,
e os 26,7% (8 estudantes) como “Boa”. Dessa forma, as atividades da monitoria em Imunopatologia
foram avaliadas positivamente de forma geral.
Figura 8

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Projeto de docência em imunopatologia

Diante do exposto, percebe-se a relevância do projeto de monitoria em imunopatologia em
oferecer apoio pedagógico e complementar a formação acadêmica, não apenas do público-alvo
como também dos alunos monitores. Dessa forma, este projeto de docência fomenta um intercâmbio
de experiências e conhecimentos, enriquecendo a vivência universitária e consolidando o sistema de
ensino aprendizado. Destaca-se que a pesquisa realizada se faz útil para o aperfeiçoamento das ações
da monitoria em Imunopatologia, uma vez que as eventuais falhas podem ser identificadas e corrigidas.
Além disso, percebe-se que a utilização de estratégias didáticas, como os jogos, demonstra êxito no
auxílio do aprendizado.
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Protagonismo estudantil na
práxis da gestão de unidades
de informação: relato das
experiências vivenciadas na
monitoria
Isabel David Alves
Cícera Daniela Rodrigue de Holanda
Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza1
Alexandre Pereira de Souza2
1 INTRODUÇÃO

Compreendendo que a sociedade contemporânea vem passando por uma série de transformações
sociais, políticas e econômicas, de uma forma inimaginável, sobretudo, no que concerne ao acesso e
uso da informação, têm-se tornado um desafio constante para os Bibliotecários adequar-se aos novos
paradigmas sociais. Considerando os avanços tecnológicos e a necessidade de administrar e articular
o fluxo de informação que chega até nós, diariamente, por meio dos mais variados suportes, faz-se
necessário investir veementemente na qualificação dos futuros profissionais que atuarão no campo da
Biblioteconomia, sobretudo na região do Cariri.
Neste contexto, entendemos a monitoria como uma atividade que permeia as ações teórico-práticas
de forma mais efetiva, promovendo assim, o acesso ao conhecimento, bem como o desenvolvimento de
habilidades e competências necessárias ao fazer bibliotecário, tal atividade oportuniza ao aprendiz o
convívio diário com o docente e as atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo assim, os
processos criativos no desenvolvimento de projetos e novos saberes, além de reduzir os índices de evasão
e reprovação.
Assim, o relato das experiências vivenciadas até o momento no Projeto de Monitoria, atrelado a
Empresa Júnior do Curso de Biblioteconomia, teve como principal objetivo: Promover através da Empresa
Júnior a prática bibliotecária vista por meio das Teorias Administrativas na Unidade Curricular de Gestão
¹ irma.oliveira@ufca.edu.br
² alex.alembert@gmail.com.br
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2 CONTEXTO

No campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação, o empreendedorismo informacional teve
seu início no século XVI com a criação da imprensa de Gutenberg, considerada uma inovação tecnológica
da época. Apesar de o termo empreendedorismo não ser utilizado naquele período, algumas iniciativas
pontuais foram registradas, tais como, a criação da Classificação Decimal de Dewey e tantas outras que
marcaram mudanças e paradigmas na Biblioteconomia trazendo inovações para a área.
Nesse contexto, é oportuno ressaltar que as disciplinas que compõem a Unidade Curricular de
Gestão, Recursos e Serviços em Unidades de Informação foram essenciais para prover os envolvidos na
Empresa Jr. de informações necessárias ao desenvolvimento de habilidades e competências, além de
subsidiar as tomadas de decisões e execução das tarefas.
2.1 GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Considerando a ementa da referida disciplina, qual seja: Desenvolvimento de conceitos da
Teoria Geral da Administração nos ambientes organizacionais com ênfase na gestão do conhecimento,
destacando o papel e a importância do gestor nas unidades de informação. Destacamos a importância de
promover a aplicação prática destas teorias no cotidiano da empresa júnior do Curso de Biblioteconomia.
Uma vez que o movimento conhecido como boom informacional, após a segunda guerra mundial,
foi relacionado mais uma vez com a gestão do acúmulo de informações produzidas e registradas,
tendo impacto direto no tratamento, organização e disseminação de todas essas novas informações.
Compreendemos ser salutar para o futuro bibliotecário, ter a oportunidade de praticar as teorias estudadas
em sala de aula no cotidiano tendo como Lócus de atuação, ou laboratório de práticas, a Agir Consultoria
Júnior.
Desta maneira, cientes das grandes transformações ocorridas em nossa sociedade, sobretudo, no
tocante ao acesso, recuperação e uso da informação, entendemos que as atividades de uma empresa no
ramo de informação, demanda do gestor as seguintes habilidades:
[…] a) planejar sistemas de informação gerencial que possibilite agilidade, divulgação,
controle dos serviços meios e fins; b) manter as pessoas informadas intensificando a
comunicação interna por meio de documentos impressos, recursos eletrônicos e de
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de Unidades de Informação, necessárias à realização dos serviços e geração de produtos de informação.
Desta forma, nossos objetivos específicos foram delineados no intuito de: a) Oferecer aos alunos
de graduação a aplicação prática dos conhecimentos teóricos relativos à área de atuação profissional da
informação; b) Tornar os integrantes da empresa júnior aptos à vida acadêmica e profissional, a partir
da assistência prestada pelos bolsistas PID; c) Imbuir seus integrantes de um espírito empreendedor
com base nas discussões e estudos realizados em sala de aula e fora dela; d) Realizar estudos, projetos,
diagnóstico, assessorias e relatórios quando procuradas por terceiros, membros ou por interesses próprios
da instituição; e) E por fim, apresentar para sociedade as competências do profissional da informação e
sua relevância para a formação cidadã por meio de ações socialmente responsáveis.
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forma presencial visando divulgar as decisões de nível estratégico; c) intensificar as
reuniões para identificar os problemas e buscar soluções em equipe, promovendo a
gestão participativa e incentivando a criatividade de ideias […] (DUARTE, SILVA E
COSTA, 2007, p. 105).

2.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO, DO CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL – GICAO

Com relação à disciplina GICAO, ela tem como objetivo refletir o uso estratégico e inteligente da
informação com vistas a gerar novos conhecimentos a partir das experiências adquiridas ao longo dos
anos.
A Gestão do Conhecimento (GC) representa um conjunto interdependente de práticas
organizacionais destinadas a promover a criação, o compartilhamento e o uso efetivo dos saberes
individuais e coletivos das pessoas que trabalham em uma comunidade. Praticada de forma consciente
ou informal, a GC é uma atividade fundamental no processo de maturação de uma organização, pública
ou privada, qualquer que seja o seu setor de atividade. Ela contribui para transformar as experiências
individuais e coletivas em informações estratégicas da organização e para construir o seu patrimônio
principal: o corpus humano com uma inteligência direcionada para o cumprimento de sua missão na
sociedade (GARTNER, 1999).
O Processo de Gestão do Conhecimento ocorre a partir da identificação das competências e
habilidades, coleta, seleção e armazenamento de informações, para enfim, compartilhar, aplicar e gerar
novos conhecimentos.
De acordo com Beckman (1999), O Processo de Gestão do Conhecimento ocorre a partir de oito
etapas elencadas no esquema a seguir:
Figura 1 – Processo de Gestão do Conhecimento
Identificar

Coletar

Selecionar

Armazenar

Compartilhar

Aplicar

Criar

Vender

Fonte: Adaptado de Beckman, 1999.
Com base no conhecimento tácito, no uso metodologias, Tecnologias da Informação e modelos
de gestão baseados em inteligência artificial e competitiva, que auxiliam no processo de externalização e
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Nessa perspectiva, entende-se que a informação só existe a partir do momento em que passa a
fazer sentido para o indivíduo que a recebe, processa-a, dissemina-a e, posteriormente, transforma-a em
conhecimento. Assim, a informação só poderá ser compreendida dentro da realidade cultural e cotidiana
de cada indivíduo, levando-se em consideração os costumes, a língua falada e o modo como se comunicam
(OLIVEIRA SOUZA, 2009).
Desta maneira e com base nessa assertiva, consideramos elemento estratégico na formação
do Bibliotecário a vivência administrativa oportunizada pela Empresa Júnior, haja vista a necessidade
de conhecer seu público-alvo, de planejar e tomar decisões pautadas em conhecimentos e informações
relevantes, conforme apontam Duarte, Silva e Costa (2007) e Oliveira Souza (2009).
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3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, caracterizado como relato de experiência. A pesquisa descritiva
tem por objetivo descrever as características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência
(GIL, 1999). Ainda neste aspecto, a pesquisa descritiva teve como finalidade descrever as atividades
realizadas no transcuro da monitoria, bem como identificar às competências, perfil e habilidades
necessárias ao bibliotecário enquanto gestor de unidades de informação (SOUZA, 2010).
Quanto ao método de coleta dos dados, utilizamos o método qualitativo cuja finalidade foi
reduzir a distância entre nós e os pesquisados, neste caso em especial, os empresários juniores da Agir
Consultoria.
3.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DISCUSSÕES

Na monitoria foram realizadas atividades ricas em aprendizagens e desenvolvimento pessoal,
como a participação no desenvolvimento e planejamento das atividades que seriam realizadas em sala
de aula, organização dos alunos em equipes para a realização de trabalhos acadêmicos, pesquisa e
participação na elaboração de atividades e avaliações bem como a ajuda aos orientadores em suas
atividades rotineiras. Considerando o exposto por Oliveira e Cordeiro (1999, p. 12),
A monitoria é um espaço de aprendizagem para o aluno, favorecendo o seu crescimento pessoal,
acadêmico e profissional. Ela deve refinar suas habilidades como docente e motivá-lo a seguir esse
caminho, ou ajudá-lo a perceber as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, para o seu
próprio desenvolvimento.
A monitoria visa contribuir com o desenvolvimento do aluno através da vivência, seja no âmbito
acadêmico ou pessoal, além de oferecer condições para que o este usufrua da vida acadêmica, participando
de projetos e eventos que busquem melhorar a qualidade do ensino em sala de aula e fora dela também.
Neste contexto, no que se refere ao âmbito pessoal, a monitoria nos proporcionou o convívio com
diferentes pessoas e a troca de experiências, assim como um meio de contornar e superar a timidez e o
medo de falar em público. No meio acadêmico, as mudanças principais se deram no relacionamento com
os professores, principalmente com os orientadores.
Com vistas a proporcionar maior interação com os alunos e demais públicos da universidade e
sociedade em geral, nossa orientadora nos propôs colocar nossos conhecimentos teóricos em prática a
partir da tutoria sênior na Empresa Júnior do Curso de Biblioteconomia – Agir.
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compartilhamento do conhecimento, a GC adota diversos recursos com o intuito de descobrir inteligências
e potenciais dentro das organizações.
Desta forma, apresentaremos os resultados elencados neste relato de experiência, embasados
nas práxis vivenciadas na monitoria, no capítulo a seguir.
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Assim, nossas atividades seguiram os passos propostos por Beckman (1999) como modelo de
desenvolvimento do Processo de Gestão do Conhecimento, exposto no quadro a seguir:
Quadro 01 – Processos de Gestão do Conhecimento aplicados na Agir Consultoria Jr.
Descrição

Identificação

Coleta

Seleção

Armazenamento

Nesta etapa, identificamos os pontos fortes e fracos da Agir, além dos documentos
relativos à sua criação, tais como: CNPJ, Regimento, Estatuto e Ata de Fundação,
Além de outros documentos necessários tanto para a abertura de uma empresa,
quanto para o processo de reativação.
A coleta deu-se por meio da pesquisa documental realizada nos arquivos da
empresa, nas conversas com os primeiros gestores e na investigação junto à
Receita Federal quanto à situação da empresa junto a este órgão.
Esta etapa ocorreu em dois momentos: Primeiro da identificação e localização
dos documentos referentes a fundação da empresa, datada de 01/12/2009, ainda
com a primeira formação e sob a tutoria da Professora Ariluci Góes Elliott. De
posse destas informações, partimos para a segunda etapa da seleção, que ocorreu
no auxílio à seleção da nova diretoria sob a orientação da atual tutora, Professora
Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza, também coordenadora do Projeto de
Monitoria do qual fazemos parte, junto ao Professor Alexandre Pereira de Souza,
atual Coordenador do Curso de Biblioteconomia.
O processo de armazenamento está em fase de construção, uma vez que nossa ideia
é organizar o arquivo da Empresa e prestar consultoria em gestão da informação em
outras instituições, que passam por todo o processo de planejamento e execução.
Este processo, diz respeito ainda, ao aprendizado individual dos envolvidos, bem
como as experiências e lições coletivas que tiramos.

O compartilhamento vem ocorrendo durante os encontros com os orientadores,
nos grupos de estudo e discussão, na gestão da Agir – que funciona como uma
espécie de consultoria de nossa parte, já que em nosso entendimento, a monitoria
Compartilhamento tem como finalidade auxiliar o aluno na elucidação de dúvidas, reforço em
disciplinas da unidade curricular, que por ventura estejam com índice baixo de
aproveitamento, fortalecer os laços do aluno com a instituição, através de projetos
e estudos em grupo.
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Etapa
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Aplicação

E por fim, nosso processo criativo, vem acontecendo gradativamente, à medida
que fomos adquirindo maturidade na tomada de decisões, na elaboração de
propostas de trabalho e nas atividades de planejamento, organização, direção e
controle.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
A monitoria é também o principal meio de descobrir se o aluno tem ou não a capacidade ou
vontade de seguir a carreira no meio acadêmico e expor o aluno a situações em que ele utilize do
conhecimento adquirido na sala de aula de forma prática, complementando assim o seu aprendizado.
A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada
do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. Ela é entendida como
instrumento para a melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas e
experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular
em seus diferentes aspectos, e tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre discente e docente
e a vivência com o professor e como as suas atividades técnico-didáticas (OLIVEIRA e CORDEIRO, 1999,
p. 14).
Outro fato relevante da monitoria é a possibilidade de dar aulas supervisionadas pelo orientador,
sobre um assunto já estudado anteriormente. Além de fixar os conhecimentos adquiridos pelo aluno,
as aulas servem para avaliar a exposição dos conhecimentos apreendidos, a capacidade de prender a
atenção do público, de articular ideias e seu posicionamento diante de uma sala cheia de alunos. Envolve
também a capacidade de pesquisa, afinal o monitor deve se valer de outras fontes para complementar o
que ele sabe sobre o assunto.
Outro ponto bastante trabalhado na monitoria é a comunicação. Primeiramente a comunicação
entre monitor e orientador que deve ser clara e baseada na confiança de ambas as partes. Depois e
igualmente importante é a comunicação com os demais monitores. Ela é importante tanto no que se
refere às questões no dia a dia, para a realização de atividades rotineiras e para a troca de experiências,
como também para ocasiões especiais como eventos, palestras e treinamentos.
Assim, a cooperação entre os monitores proporciona uma maior facilidade para execução do
que é esperado e até mesmo para a produção científica. Por último está a comunicação entre o monitor
e os alunos das disciplinas. Na prática, o que se observa é que o monitor funciona como uma via de
comunicação entre o professor e os alunos. Na precisão do repasse de informações, o professor falar com
o monitor e este se encarrega de transmitir as mensagens para a turma. Isso geralmente é feito através
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Criação

Refere-se a aplicação das teorias aprendidas em sala de aula no processo de
construção do conhecimento, que vem ocorrendo de forma positiva desde que a
proposta de dar suporte aos empresários juniores foi colocada em prática, sendo
sempre associadas as atividades de sala de aula.
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4 CONCLUSÃO

A bolsa de estudos remunerada é uma forma de reduzir a evasão dos alunos dentro das
universidades. É comum estudantes desistirem e abandonarem seus cursos de graduação por não dispor
de meios financeiros para mantê-los. Em nosso caso, isso quase aconteceu. A bolsa de monitoria serviu
também como auxílio financeiro primordial para a nossa graduação. E nos possibilitou a realização de
atividades como a presença em palestras, cursos e eventos, cuja garantia de participação só ocorreu
por podermos nos dedicar exclusivamente à faculdade sem exercer ocupações terceiras para suprir a
necessidade financeira. Essas atividades extracurriculares são de extrema importância para a formação
do aluno seja em qual área for; ela complementa os assuntos vistos em sala de aula e até traz novos
pontos de discussão que não foram vistos na aula por questão de tempo. Além disso, elas contam muito
no currículo, sendo obrigatoriedade do estudante da Universidade Federal do Cariri de cumprir um total
de horas extracurriculares preestabelecidas.
A bolsa de monitoria também nos proporcionou a oportunidade de participar da Agir. Essa
participação foi bastante produtiva no que diz respeito ao crescimento pessoal. A agir proporciona aos
seus membros uma verdadeira junção entre a prática e a teoria dentro da Biblioteconomia. Nela temos a
oportunidade de nos inserir no mercado de trabalho e conhecer bem suas nuances, mas com o respaldo
e apoio dos professores. Isso aumenta a confiança do aluno no desempenho de suas atividades e traz um
conhecimento prático muito valioso para complementar toda a teoria já estudada. Esse aprendizado nos
permitiu vivenciar na prática o processo de implantação de uma empresa, além da oportunidade de praticar
as funções gerenciais, prendidas em sala de aula no cotidiano da empresa, possibilitando conhecer como
ocorre o processo de planejamento em todos os seus níveis: Estratégico, Tático e Operacional. Vivenciei
ainda a etapa de organização da empresa, desde a juntada de documentos para regulamentação da
empresa junto às instâncias necessárias, bem como a vivência das reuniões de gestão, treinamentos,
avaliação, entre outros aspectos.
Estar na condição de monitora e auxiliar nas atividades relativas ao trabalho docente permitiram
que nós desenvolvêssemos novas habilidades e competências que outrora não haviam sido exploradas,
foi um momento de vivenciar situações diferenciadas e colocar em prática os conhecimentos teóricos que
foram adquiridos em sala de aula. Assim, essas experiências vivenciadas serão sem dúvida um grande
ganho em nossa carreira profissional.
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das redes sociais, por isso é importante também que o monitor esteja a par dessas tecnologias e que
saiba utilizá-las, afinal não há meio mais rápido de se transmitir informações do que elas.
Essa comunicação com os discentes é importante também para ajudar a construir um
relacionamento harmonioso com eles, isso facilita muito a realização das atividades com os mesmos.
A presença de desavenças pessoais não deve existir de forma alguma, afinal a monitoria deve ser uma
ponte para o relacionamento entre discente e professor e não é cabível falhas de comunicação por
questões pessoais.
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Relato das atividades de iniciação
à docência da disciplina de
Química Analítica da UFCA
Raí Felipe Pereira Junio1
Jorge Marcell Coelho Menezes2
João Victor Barbosa Moura3
Francisco José de Paula Filho4
1 INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência apresenta informações relativas ao desenvolvimento das
atividades de monitoria na disciplina de Química Analítica do curso de Engenharia de Materiais, no
semestre 2016.1. Inicialmente, é importante definir a Química Analítica como um ramo da Química que
pode ser definida como a ciência que desenvolve e melhora métodos e ferramentas para obter informações
sobre a natureza, composição e química da matéria. Também se pode defini-la como ramo da química que
envolve a separação, identificação e determinação das quantidades relativas dos componentes de uma
amostra. O fato é que esta ciência proporciona métodos para determinar quais elementos e substâncias
estão presentes e/ou em que quantidades ou proporções estão presentes em uma amostra em questão.
Os marcos mais importantes nesta frente científica incluem o desenvolvimento da análise elementar
sistemática por Justus Von Liebig e a análise de compostos orgânicos com base em reações específicas de
seus grupos funcionais.
Com o seu desenvolvimento, essa ciência passou a servir de alicerce para outras áreas de
conhecimentos, essa importância é comumente observada na indústria e medicina. Para que a Química
Analítica exista, diversas outras disciplinas amplamente diversificadas devem atuar diretamente envolvidas,
como a física nuclear ou até mesmo a tecnologia. Os métodos de estudos são baseados em análises
qualitativas, buscando estabelecer a identidade química das espécies presentes nas amostras, ou análises
quantitativas, determinando as quantidades relativas das espécies presentes em termos numéricos.

¹ raivsjfelipe@hotmail.com
² jorge.menezes@ufca.edu.br
³ victor.moura@ufca.edu.br
4
francisco.filho@ufca.edu.br
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 A MONITORIA EM QUÍMICA

A atividade de monitoria é um passo importante na vida dos discentes de graduação, pois ela
contribui como base para a construção das habilidades e competências, além da identidade do futuro
profissional da educação superior. Durante a graduação, os acadêmicos encontram momentos de grande
amadurecimento, diretamente ligados à formação e geração de um novo profissional. A monitoria consiste
numa atividade acadêmica de natureza complementar, que oportuniza ao aluno desenvolver e ampliar
os conhecimentos adquiridos na academia por meio do apoio ao docente na condução da disciplina.
(SILVA et al., 2012). Durante a formação profissional é de extrema importância o desenvolvimento de
habilidades específicas intrínsecas de cada indivíduo. Além disso, oferecer uma gama de benefícios para
os discentes do curso das engenharias, pois ajudam a aprofundar os conhecimentos trabalhados em sala
de aula e nos laboratórios, contribui para aproximar os discentes dos docentes, e aprimora a capacidade
do aluno em atuar em grupo através da resolução de problemas em equipe.
2.2 ESPECTROSCOPIA UV/VIS

A espectrofotometria na região do Ultravioleta/Visível do espectro eletromagnético é um método
analítico de elevada confiabilidade, isso por ser uma das técnicas mais difundidas graças a sua robustez
e custo de realização relativamente baixo. Os procedimentos relacionados à espectrofotometria UV/VIS,
trabalham com medidas de analitos que absorvem a radiação, esse método analítico possui elevada
importância para a determinação de parâmetros físico-químicos, como constantes de equilíbrio ou
velocidades de reações. O equipamento utilizado na espectrofotometria UV/VIS, é o espectrofotômetro.
O seu funcionamento é baseado na lei de Beer-Lambert, por esse motivo o método se faz efetivo apenas
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Na Universidade Federal do Cariri, a química analítica é utilizada como instrumento de propagação
de conhecimento para os alunos dos Cursos de Engenharia de materiais e em parte, no curso de Agronomia.
A disciplina contribui para desenvolver as habilidades e experiências dos discentes, objetivando criar
nos envolvidos o desejo pela criação de projetos de pesquisa e inovação. Trabalha-se com técnicas de
elevada credibilidade no âmbito de análises químicas, as quais se destacam a Espectroscopia UV/VIS,
Espectroscopia FTIR, Absorção Atômica por Chama (FAAS), como também diversas outras técnicas. A
realização dessas atividades só é possível graças ao elevado suporte dos laboratórios da Universidade,
onde se pode destacar diretamente a Central Analítica e o Laboratório de Caracterização de Materiais.
Neste relato, busca-se apresentar como se deu o desenvolvimento da disciplina, além de resgatar
informações estatísticas de aproveitamento da disciplina em semestres anteriores, quando não houve
suporte de monitoria. Ao mesmo tempo serão brevemente descritas as principais técnicas apresentadas
aos alunos no decorrer do período. Neste contexto, objetivou-se com esse trabalho, analisar a contribuição
exercida pelo monitor de Química Analítica do curso de Engenharia de Materiais, no campus de Juazeiro
do Norte, no semestre de 2016.1.
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para soluções de caráter diluído, na ordem menor que 10-2. A UFCA dispõe de um espectrofotômetro de
duplo feixe, localizado na central analítica, representado na Figura-1, lista abaixo.
Figura 1 – Espectrofotômetro UV/VIS

A imagem acima representa o espectrofotômetro UV/VIS, localizado na Central Analítica da UFCA,
o qual foi bastante utilizado pelos alunos para a plotagem de curvas de calibração para serem usadas
na determinação de concentrações de analitos em amostras características. Na UFCA, a espectroscopia
por UV/VIS, é bastante utilizada pelos alunos dos cursos de graduação em Engenharia de Materiais,
Engenharia Civil e Agronomia. Os docentes buscam mostrar o funcionamento da técnica aos seus
discentes, realizando atividades práticas em laboratório, ou propondo trabalhos científicos que utilizem o
método em questão.
2.2 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

Na espectroscopia por infravermelho, são observadas as oscilações vibracionais e rotacionais
das moléculas. Para se ocorrer absorção de radiação infravermelha por uma molécula, é necessário que
a mesma apresente uma variação do momento de dipolo elétrico, através do movimento vibracional ou
rotacional. A geração dos espectros ocorre com a alteração do campo elétrico, com a radiação incidente
interagindo com a molécula, de uma maneira geral é originado quando a radiação apresenta uma frequência
relacionada a uma transição entre dois níveis vibracionais. Os espectrofotômetros por FTIR apresentam
o benefício de detectar todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo, com isso obtém um maior
aproveitamento da potência luminosa em relação aos aparelhos dispersivos, o resultado do espectro
é obtido rapidamente através da transformada de Fourier. A Figura-2 representa o espectrofotômetro
utilizado na UFCA, por sua vez localizado no laboratório de caracterização de materiais.
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2016)
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Figura 2 – Espectrofotômetro FTIR

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016)

2.3 ABSORÇÃO ATÔMICA POR CHAMA (FAAS)

A absorção atômica por chama é um método de espectroscopia, que geralmente é capaz de
determinar cerca de 60 a 70 elementos. As análises quantitativas são realizadas através da calibração
realizada com padrões externos de soluções. É considerado um dos métodos mais eficazes para
determinação de concentrações de metais pesados. O espectrofotômetro FAAS da UFCA está localizado
na Central Analítica onde está à disposição dos alunos ou professores que necessitam desenvolver
projetos que utilizem suas funções, ele está representado na Figura-3 listada a seguir.
Figura 3 – Espectrofotômetro FAAS

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016)
A foto acima foi tirada ao momento da realização de uma atividade prática, na qual os alunos
objetivavam determinar as quantidades de metais pesados presentes em amostras de solos coletadas
durante o desenvolvimento da disciplina.

Relato das Atividades de Iniciação à Docência da disciplina de Química Analítica da UFCA

Foto mostrada acima foi tirada quando estava sendo realizada uma aula prática no laboratório
onde o aparelho está localizado, nessa atividade os alunos examinaram pastilhas de materiais cerâmicos
desconhecidos, com o objetivo de gerar os espectros característicos de cada análise.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Figura 4 – Visita aos Laboratórios da Universidade Federal do Ceará.

Fonte: Foto tirada pelo professor da disciplina (2014).
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Os procedimentos realizados durante a vigência da bolsa tiveram o intuito de promover aos alunos
o máximo de conhecimento técnico possível, buscando desenvolver o pensamento crítico e incentivar o
interesse pela pesquisa. Durante todo o curso, todas as aulas foram acompanhadas, de modo a prestar
assessoria ao professor e aos alunos, quando necessário, e também com o objetivo de acompanhar o
conteúdo desenvolvido durante o curso.
A disciplina se desenvolveu conciliando os aspectos teóricos e práticos. Apesar de a ementa da
disciplina disponível no PPC do curso de Engenharia de Materiais prever apenas os aspectos teóricos das
técnicas, o docente responsável por ela na UFCA vem procurando conciliar a introdução de práticas, tendo
em vista a disponibilidade analítica presente nos laboratórios de Química Geral, Central Analítica e de
Caracterização de Materiais do Centro de Ciências e Tecnologia do Campus de Juazeiro do Norte.
A monitoria foi exercida através do apoio presencial durante as aulas teóricas e práticas, e em
vários momentos extrassala de aula, onde foram destinados horários para atendimento dos discentes,
resolução de exercícios, orientações sobre os relatórios técnicos das aulas práticas e até mesmo em
pesquisas em livros.
Destaca-se também o esforço em superar a limitação da ementa oficial da disciplina, prevista no
PPC do curso de Engenharia de Materiais, através da ênfase aos aspectos práticos que é complementada
pela realização de pesquisas de campo ou atividades de visitas técnicas às empresas do parque industrial
de Juazeiro do Norte. Fazendo um breve histórico, é importante salientar que foram realizadas entre
os semestres de 2014.1 e 2016.1, visitas às empresas do ramo da produção de joias folheadas (JR
folheados e MS Joias – Juazeiro do Norte), reciclagem de polímeros e papéis (Arplast Recicláveis Plásticos
e Papéis – Juazeiro do Norte), produção de biodiesel (Petrobrás – Quixadá), além de laboratórios como a
Central Analítica, Centro Nordestino da Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear, laboratório
de Raios–X e Laboratório de Biogeoquímica Costeira, todos da Universidade Federal do Ceará (Figura-4).
Em todas as visitas técnicas, buscou-se confrontar os alunos com as principais técnicas estudadas em sala
de aula e que são utilizadas para pesquisa pura e aplicada, além de aspectos ambientais de aplicação da
Química Analítica nos processos produtivos das empresas visitadas.
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4 RESULTADOS OBTIDOS
4.1 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA ENTRE AS ATIVIDADES PREVISTAS

Durante o período letivo, diversas atividades foram desenvolvidas em sala de aula, como
também em laboratórios. O Gráfico 1 apresenta a distribuição da carga horária entre as atividades (aulas
expositivas – AE; aulas práticas – AP; Leitura de Artigos – LA; Exercícios – EX; Seminários Temáticos – ST;
Visita técnica – VT) por categoria ao longo dos quatro meses da disciplina (M1, M2, M3 e M4). O Gráfico
1a demonstra o total de horas/aula destinado a cada categoria de atividade em cada mês, enquanto que
o gráfico 1b apresenta o percentual referente a cada categoria de atividade ao longo da disciplina.
É possível inferir que a estratégia adotada priorizou nos primeiros dois meses a realização de
aulas expositivas (AE) e apresentação de artigos científicos com temas relacionados ao conteúdo teórico
da disciplina. Após a metade da carga horária, aproximadamente 32 horas/aula, foi dada maior ênfase
aos aspectos práticos, tais como a realização das aulas práticas de Espectrofotometria UV-Visível e
Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama, o que pode ser constatado pelo aumento da carga
horária das atividades práticas (AP), a partir de M3. Naquele momento, os alunos puderam realizar uma
prática, que teve o desdobramento em três fases que foram: I – Processamento de uma amostra de
solo, que envolveu secagem, homogeneização, pesagem e determinação granulométrica das frações;
II – Preparação de solução ácida digestora e digestão da amostra para liberação de metais constituintes
na solução extratora e III – Calibração e determinação de metais pesados por Espectrofotometria de
Absorção Atômica de Chama no Laboratório da Central Analítica da UFCA.
Apenas após a sedimentação de uma base de informações sobre as técnicas, foi possível a
realização de Seminários Temáticos, versando sobre temas variados e ligados aos artigos científicos
apresentados aos discentes ao longo da disciplina.
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Na Figura 4, é apresentada uma visita técnica realizada aos Laboratórios do CENAUREM e Central
Analítica da UFC, pela turma 2014.2.
Algumas práticas realizadas foram direcionadas às principais questões ambientais de problemas
constatados na região do Cariri, onde assim pode se aplicar diretamente os conhecimentos de Química
Analítica. Tais como a utilização de FAAS, para dosar os teores de metais traço em amostras de sedimentos
coletados em riachos e córregos de Juazeiro do Norte, visando identificar a potencial contaminação
destes recursos hídricos pelos elementos Cu, Ni, Zn, Pb, Cr, entre outros.
De uma maneira geral, as atividades desenvolvidas podem se classificar nas seguintes categorias:
Aulas expositivas, Atividades Práticas, Leitura de Artigos Científicos, Listas de Exercícios e Apresentação de
Seminários. O Método de avaliação do rendimento discente na disciplina foi o resultado de um conjunto de
atividades realizadas durante o andamento da disciplina, compreendendo assim um seminário temático,
elaboração de relatórios sobre as atividades práticas propostas, avaliação escrita sobre as técnicas
analíticas apresentadas durante a disciplina. Com isso, a nota final correspondeu à média aritmética das
notas obtidas nas atividades já citadas.
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Gráfico 1 – Distribuição da carga horária por atividades didáticas realizadas na disciplina de Química
Analítica, em 2016.1.

Fonte: Dados disponibilizados pelo professor da disciplina (2016).

4.2 ESPECTROSCOPIA UV/VIS
O objetivo dessa atividade foi o de apresentar a aplicação dos fundamentos de Espectrofotômetro
UV/VIS, mostrando detalhadamente o funcionamento do equipamento, marca Shimadzu, mod.1800,
além da importância da técnica para as análises em laboratórios corriqueiras em diversas aplicações. Foi
destinada ao monitor a preparação de soluções padrões de Fosfato (PO4 3-), em que foram preparadas
cinco soluções 0.5, 1, 2, 3, 4 µmol.L-1.
4.3 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)
Como se sabe, a Espectrofotometria por Infravermelho é responsável pela detecção de grupos
funcionais nas amostras analisadas, essa informação é obtida após a interpretação dos dados dispostos
nos espectros. A prática realizada procurou demostrar aos alunos todo o processo de confecção das
pastilhas de Brometo de Potássio (KBr), como também todo o funcionamento do espectrofotômetro
FTIR, desde a sua parametrização a plotagem do espectro. Diante do exposto, a produção da pastilha
foi realizada com sucesso, assim sendo composta pelo KBr com uma pequena proporção de argila
desconhecida. A leitura da pastilha foi realizada e os resultados são apresentados no Gráfico-2.
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O Gráfico-1 mostrado acima representa a carga horária de todas as atividades desenvolvidas em
sala de aula ao longo do decorrer do semestre.

147

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

Gráfico 2 – Espectro de Argila Desconhecida (FTIR)

O espectro acima mostrado no gráfico-2 gerado através de uma análise de pastilha no
espectrofotômetro FTIR, representando assim os picos característicos referente à composição da argila.
4.3. ABSORÇÃO ATÔMICA POR CHAMA (FAAS)
A prática envolvendo a FAAS teve como objetivo principal fazer com que os alunos conheçam
o método e consequentemente todas as medidas a serem tomadas ao se efetuar uma análise dessa
natureza, como também mostrar o funcionamento e parametrização do equipamento. A análise por FAAS
foi uma das mais complexas realizadas pelos discentes, os quais tiveram que realizar coletas de solo,
calcinações, peneiramentos, lixiviação, centrifugação, todos esses passos para que as amostras estivessem
prontas para análise.
Foi realizada a plotagem das curvas de calibração para dois metais pesados, que por ventura
estejam presentes nas amostras, foram escolhidos o Cobre e Cádmio. Para a curva do Cobre foram
utilizados cinco padrões de solução distintos 1, 2, 4, 6, 8 ppm. O mesmo procedimento foi realizado para
a determinação da curva de calibração para o Cádmio utilizando quatro padrões distintos de amostras
0.25, 0.5, 1, 2 ppm, onde os dados da leitura serão mostrados no Quadro-1 a seguir.
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Fonte: O autor (2016).
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Quadro 1 – Valores de concentração, erro e absorbância nas curvas de calibração de Cobre e Cádmio.
[Cu]
ERRO
ABS
[Cd]
ERRO
ABS
1,0
1,3
0,0772
0,25
0,5
0,093
2,0
0,2
0,1553
0,5
0,7
0,1648
4,0
1,4
0,2863
1,0
1,4
0,2902
6,0
1,7
0,3996
2,0
2,3
0,4976
8,0
1,0
0,5226
Fonte: O autor (2016).
Os valores de absorbância encontrados no quadro acima representam os dados colhidos durante
a leitura no equipamento e serão utilizados para a plotagem da curva de calibração mostrada no Gráfico-3
a seguir.

Fonte: O autor (2016).
Os gráficos acima listados representam as curvas de calibração para o Cádmio e Cobre, sendo
utilizados para determinação da quantidade de metais pesados presentes nas amostras em análise.
Após ser realizada a plotagem das curvas de calibração, procedeu-se a determinação das
concentrações de metais nos extratos de cada amostra das equipes de discentes. Esta prática teve
grande êxito, pois, permitiu aos alunos absorverem ao máximo, os conhecimentos e posturas técnicas no
desenvolvimento de uma marcha analítica completa, desde a amostragem, passando pelo processamento
da amostra e sua posterior leitura utilizando uma técnica analítica sofisticada como é a Absorção Atômica
por Chama.
A gama de estratégias adotadas na disciplina vem impactando positivamente no aprendizado e
nos percentuais de promoção discentes, como pode ser visualizado no Gráfico-4, abaixo.
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Gráfico 3 – Curva de calibração para o Cobre e Cádmio
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Gráfico 4 – Melhoria do rendimento dos discentes

Fonte: O autor (2016).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que os alunos envolvidos na disciplina de química
analítica tiveram um bom aproveitamento de suas atividades, assim absorvendo o máximo de conteúdo
disponibilizado em sala de aula.
Nota-se que todos os resultados analíticos obtidos durante o processo de ensino, na grande maioria
dos casos podem ser utilizados como indicadores de determinação de tomadas decisões em processos de
controle de qualidade e desenvolvimento de novos produtos, como também atuar diretamente na saúde
ou como controle de poluição ambiental, áreas diretamente relacionadas ao curso de Engenharia de
Materiais.
De fato, fica comprovada a importância da Química Analítica no curso de Engenharia de Materiais
na UFCA, ao se observar a variedade de reações que podem ser aplicadas nas práticas em laboratório e
suas aplicações diversas no mercado de trabalho.
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Além da manutenção e melhoria dos percentuais de aprovação discente, descritos no gráfico 4a,
destaca-se o aumento nos percentuais de média frequência discente na disciplina (PR), com a consequente
redução do percentual médio de ausências (AU), gráfico 4b.
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Relato de aula de campo da
disciplina de Gênese do Solo para
a Cidade de Icapuí-CE
Lays Laianny Amaro Bezerra1
Damião Francisco de Sales2
Victória Helen Costa Machado3
Ítalo Bruno Bezerra Mota4
Sebastião Cavalcante de Sousa5
1 INTRODUÇÃO

As realizações de aulas de campo resultam em alternativas que visam aprimorar e tornar mais
dinâmico o ensino. Segundo DE FRUTOS et al (1996), as atividades de campo possibilitam o contato
direto com o ambiente, propiciando que o estudante se envolva e interaja em situações reais. Dessa
forma, é possível que haja uma maior incitação para as percepções visuais e físicas, estimulando uma
melhor abrangência da temática vista em sala de aula.
Em contrapartida, para TEIXEIRA et al (2009), os minerais e as rochas contêm o registro de nossa
história mais remota, desde a origem da Terra até o surgimento e a diversificação da vida. O primeiro deles,
o mineral, é definido como um sólido de composição químico natural resultado de processos inorgânicos
arranjados de forma tridimensional, os vários tipos de minerais existentes associadamente formam as
rochas.
As rochas, por sua vez, são agregados sólidos que compõem a camada externa do planeta.
Dependendo de como as rochas foram originadas elas podem ser divididas em três grupos: rochas ígneas,
oriundas do resfriamento do magma; sedimentares, que provém da alteração de ordem física e/ou química
de rochas preexistentes; metamórficas, geradas a partir da deformação sob pressão e temperatura de
outras rochas.

¹ layslaianny@hotmail.com
² sallesdam@live.com
³ victoria_heleen@hotmail.com
4
itallobrunnobm@gmail.com
5
sebastiao.sousa@ufca.edu.br
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O desgaste das rochas, no que lhe diz respeito, está associado ao processo pedogenético que tem a
finalidade de formar o solo. Para LIMA et al (2007), este resulta da ação simultânea e integrada do clima
e organismos que atuam sobre a rocha, ocupando determinada paisagem ou material de origem relevo.
Os solos podem ser, portanto, argilosos, humosos, calcário e arenosos dependendo do material de origem.
Dessa forma, em 14 de maio de 2016 foi realizada a atividade de campo da disciplina de Gênese
do Solo do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Cariri, localizada na cidade do Crato-CE,
com destino a cidade de Icapuí, litoral do estado do Ceará. A aula teve como intuito o reconhecimento e
estudo dos diversos tipos de rochas e minerais encontrados no local, bem como as diversas percepções
das atividades econômicas ali realizadas.
2 METODOLOGIA

Figura 1 – Mapa Estado do Ceará.

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu
Com um clima típico do semiárido, possui a presença de tabuleiro costeiro, relevo típico de todo
o litoral brasileiro, característico por ser baixo, envolto de dunas e falésias, não é pedregoso, e que conta
com a presença de coqueiros e cajueiros. Essa região litorânea tem aproximadamente 1,8 milhões de
anos, ou seja, é da era quaternária, período este que houve, além do surgimento do homem, o surgimento
da glaciação.
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A praia de Ponta Grossa fica localizada no litoral leste do estado do Ceará, na cidade de Icapuí e
faz divisa com o Rio Grande do Norte. Esta, por sua vez, possui uma altitude de aproximadamente 16 m,
relativamente baixa, mas explicada por ser uma cidade litorânea.
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Figura 2 – Relevo e vegetação litorânea.

Fonte: Lays Bezerra

Figura 3 – GPS identificando altitude.

Fonte: Lays Bezerra
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Junto aos outros componentes, observou-se durante a aula o processo de glaciação, que um dia
já se fez presente no local, suas evidências são comprovadas pelas características geológicas da praia. Os
fenômenos de glaciações pelos quais a Terra passou são de suma importância para entender seu processo
de formação. Segundo MEIRELE (2006), os eventos glaciais que ocorreram durante o quaternário, com
oscilações do nível do mar na ordem de dezenas e até uma centena de metros, ocasionaram importantes
mudanças ambientais globais, os quais também provocaram reflexos no litoral brasileiro.
O ponto de parada feito cerca de 1 km depois foi realizado com intuito de visualizar características
do local que evidenciam o processo de glaciação. O solo, o relevo, a vegetação e altitude do local, de 6,4
m, possuem características bastante peculiares e semelhantes às da praia. A presença de pseudo-falésias
na área foi mais um ponto relevante, pois a área demostra que ali houve o recuo do mar.
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Figura 4 – Pseudo-falésias

Fonte: Lays Bezerra

Figura 5 – Restinga fixadora de dunas.

Fonte: Lays Bezerra
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As montanhas de areias conhecidas como dunas, encontradas durante o percurso, são formadas
por acúmulos de sedimentos trazidos por processos eólicos. Na sua vegetação, encontra-se a restinga,
esta se mostra de tamanha importância por ser fixadora de dunas, auxiliando na sua preservação uma vez
que não permite a ocorrência brusca de erosões ocasionadas por ventanias. Se houver intensa destruição
dessa vegetação, as correntes eólicas fazem com que ela se mova rapidamente, invadindo áreas de
moradias e algumas produções agrícolas. Sua função é de conter a força dos ventos no litoral, proteger o
solo, conter o avanço da água do mar, bem como contribui na redução das penetrações da água salgada
do mar no lençol freático. As dunas são, por tanto, uma das evidências do equilíbrio necessário entre os
diversos fatores da natureza.
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A região litorânea em questão possui solo arenoso, constituído em sua maior composição por
quartzo, mica e silício, contém a presença de grandes poros, o que permite que sua permeabilidade
aconteça mais rapidamente. Suas rochas ali encontradas são as sedimentares, produto de alteração de
uma rocha preexistente sob ações do intemperismo. Estas passaram pelos processos de erosão, transporte
e sedimentação, curso chamado de diagênese. As figuras a seguir apresentam três rochas mais comuns
em uma praia; Conglomerado, composto de areia consolidada com Quartzo; Arenito; Calcário.
Figura 6 – Rocha Conglomerado.

Figura 7 – Rocha Arenito.

Fonte: Victória Costa
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Fonte: Lays Bezerra
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Figura 8 – Rocha Calcário.

Segundo SOUSA et al (2008), as falésias são feições erosivas formadas pela ação das ondas
sobre as rochas e representam formas de relevo litorâneo abruptas. No trajeto percorrido, foi encontrado
um imenso paredão íngreme, delineado pela ação do mar nos últimos 180 milhões de anos, detectando
cada sedimento que contam a história de cada fase das eras glaciais, mostrando que o nível dos oceanos
conseguia subir até mais de 12 metros. No litoral cearense, existem paredões íngremes alcançando em
torno de 20 metros de altura, desenvolvendo a formação barreira. As falésias na região da Praia de Ponta
Grossa fazem parte de um complexo conjunto de unidades morfológicas decorrentes das mudanças do
nível relativo do mar e flutuações climáticas durante o Quaternário. Segundo MEIRELES et al (2005), esse
conjunto é formado, além das falésias, por terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos, dunas móveis
e fixas, estuários (canais de maré, manguezal e planície hipersalinas), lagoas costeiras, lagunas, delta de
maré e praias rochosas e arenosas. O que, por sua vez, é formado por arenitos, intercalando com rochas
sedimentares, os conglomerados, observando então, que sua coloração é avermelhada.
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Fonte: Victória Costa
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Figura 9 – Falésias.

Uma das atividades econômicas encontrada na praia de Ponta Grossa, é a salina. A Jassal Indústria
Alimentícia é uma das maiores salinas encontrada no Nordeste. Sendo assim, é uma grande produtora de
sal vindo do mar pelo processo de evaporação. O processo é realizado em um grande reservatório onde
se bombardeia água dos moinhos até os decantadores. Surge a primeira fase de evaporação, saindo do
grau de salinidade de cinco para 15. Logo após, a água é desviada para os evaporadores, que são menos
profundos. Em seguida, depois que a salinidade da água atinge de 17 para 19 graus, surge o primeiro
subproduto, que é o sulfato de cálcio, vendido para as indústrias de cimentos, confeccionando gesso. A
água restante segue para os cristalizadores, que são tanques rasos e alongados, típicos das salinas. É
então que se forma a halita, conhecida também como sal grosso.
Figura 10 – Salina.

Fonte: Victória Costa
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Fonte: Lays Bezerra
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Figura 11 – Processo de produção salina.

Fonte: Victória Costa

3 CONCLUSÃO

Ao analisar o exposto, é possível assentir que a realização de aulas de campo é de suma
importância para garantir uma melhor oportunidade de aprendizagem, uma vez que permite o contato
do aluno com a realidade. A visita à praia de Ponta Grossa possibilitou o reconhecimento e análise de
algumas rochas sedimentares, junto à percepção direta com o clima, relevo e paisagem predominante
no local. Além disso, o entendimento dos constantes ciclos vivenciados pelo planeta foi de fundamental
importância não só para a área da disciplina de Gênese do solo, mas para outras diversas matrizes.
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Além disso, a região litorânea pode movimentar a economia para a venda de castanhas, uma
vez que o estado do Ceará é o maior produtor de castanha do país. Também é grande a venda do caju,
da mandioca e do coco, todos com sistema de sequeiro, a alta produtividade de cosméticos a partir
da utilização de algas, o comércio de ostras e peixes pelos pescadores, além de ser uma área de forte
influência artesanal e turística.
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Relato de experiência – Projeto
método do caso para ensino em
Marketing: uma aplicação no curso
de Administração da Universidade
Federal do Cariri – UFCA
Antonio Messias Valdevino
Halana Adelino Brandão
1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é caracterizado como um relato de experiências das atividades realizadas em
um Programa de Iniciação à Docência desenvolvido na Universidade Federal do Cariri – UFCA com enfoque
na aplicação da metodologia do Caso para Ensino. O projeto, com duração de 10 (dez) meses, teve início
em março de 2016 e previsão de conclusão em dezembro de 2016. Até o momento, o estudante teve
envolvimento com a disciplina Administração Mercadológica II ofertada no primeiro semestre de 2016 e
Administração Mercadológica I em oferta no segundo semestre do mesmo ano.
De acordo com Plebani e Domingues (2008) os métodos de ensino são fundamentais no
planejamento e na execução das aulas. Nesse contexto, o professor deve determinar os objetivos
específicos da aula, quais habilidades serão desenvolvidas nos alunos e considerar que estes sejam
capazes de realizar as atividades sugeridas. Com isso, torna-se possível a seleção dos diversos métodos
que lhes são disponíveis.
Nos programas de graduação e de pós-graduação em administração, as metodologias ativas têm
ganhado espaço principalmente em resposta à preocupação em desenvolver nos alunos a habilidade de
lidar com a complexidade cotidiana do mundo corporativo (AMBROSINI; BOWMAN; COLLIER, 2010).
Um método ativo utilizado por professores de administração é o método do caso para ensino, que
descentraliza o docente como principal figura no ensino e aloca o aluno como agente protagonista de
sua aprendizagem (GREENHALGH, 2007).
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2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência do discente Antonio Messias Valdevino
quanto à participação no Programa de Iniciação à Docência no projeto “Método do Caso para Ensino em
Marketing: uma aplicação no Curso de Administração da Universidade Federal do Cariri – UFCA”.
Para alcançar o objetivo geral, devem ser considerados os seguintes objetivos específicos:
• Apresentar as atividades propostas para o programa;
• Descrever as ações realizadas durante o período em que se deu andamento ao projeto;
• Relatar os resultados das atividades desenvolvidas.
3 METODOLOGIA

Para a realização das atividades previstas no projeto “Método do Caso para Ensino em
Marketing: uma aplicação no Curso de Administração da UFCA” do Programa de Iniciação à Docência,
coordenado e acompanhado pela professora Halana Adelino Brandão, foi necessário cumprir algumas
etapas para o desenvolvimento dos trabalhos do bolsista. A metodologia consistiu em reuniões semanais
de planejamento e acompanhamento das atividades realizadas.
Nesse sentido, fora previsto ao bolsista a execução de algumas atividades: prestar assistência ao
planejamento da disciplina, visando contemplar a elaboração do cronograma, das aulas, das atividades
e das avaliações; acompanhar a execução da disciplina; participar do desenvolvimento da pesquisa,
referente à aplicação e elaboração de casos para ensino; publicar a pesquisa; participar da III Mostra
UFCA; e avaliar a pesquisa, ou seja, analisar os resultados obtidos na aprendizagem em Marketing com
a aplicação do caso para ensino.
No decorrer do ano letivo de 2016, foram desenvolvidas as atividades propostas. Como a aplicação
do Caso para Ensino já havia sido aplicada para os discentes da disciplina Administração Mercadológica
I, no semestre 2015.1, optou-se para postergar uma nova aplicação da metodologia para o semestre
2016.2, uma vez que os alunos da disciplina de Administração Mercadológica II já estavam familiarizados
com o tipo de metodologia.
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Um caso para ensino é a descrição de uma situação real com objetivos educacionais, comumente
envolvendo uma decisão, um problema ou uma oportunidade vivida por alguém em uma organização.
Por meio dos casos, o aluno pode vivenciar situações similares às que são encontradas nas empresas,
mas sem correr os riscos que estão relacionados às decisões a serem tomadas no mundo real (FARIA;
FIGUEIREDO, 2013).
A relevância da aplicação do método do caso para ensino no curso de administração está no
pioneirismo do uso desta ferramenta pedagógica, além do seu potencial de aprendizagem. O uso dessa
metodologia deve ser incentivado nas disciplinas do curso, de forma a proporcionar aos docentes mais
um recurso dialógico de tomada de decisão.
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• Aula expositiva, ou aula expositiva dialogada: a mais usual, trata-se da apresentação oral de
um determinado assunto, de forma estruturada e lógica dirigida pelo professor aos alunos. Ela
é mais utilizada pelo baixo custo e também busca a participação dos alunos, uma vez que esta
metodologia estimula o questionamento, a interpretação e a discussão por parte dos discentes
(SILVA; DOMINGUES, 2006; PLEBANI; DOMINGUES, 2008; GALLON; RODRIGUES, 2008).
• Aula prática de campo: insere o estudante com o ambiente provocando a interação e a observação
de fenômenos que ocorrem durante o processo de investigação do estudo (SILVA; DOMINGUES,
2006). Onde a turma de alunos da disciplina de Administração Mercadológica II, bem como os
alunos das demais disciplinas da professora-orientadora do projeto, visitaram a TV Verdes Mares
Cariri, empresa de comunicação localizada em Juazeiro do Norte.
• Trabalho em grupo: pode ser dentro ou fora da sala de aula, e tem como objetivos o
favorecimento do debate e da crítica, a facilitação da construção coletiva do conhecimento,
permite a cooperação e a troca de ideias. Desenvolve no aluno habilidades de organização de
informações e construção de uma contextualização sobre o tema estudado (SILVA; DOMINGUES,
2006; GALLON; RODRIGUES, 2008).
• Seminários: um grupo reduzido de aluno recebe um tema, dado pelo professor, e investiga, estuda
o conteúdo. Posteriormente apresentam os resultados desses estudos e pesquisas realizadas
através de exposições ou conversação (SILVA; DOMINGUES, 2006; PLEBANI; DOMINGUES, 2008;
GALLON; RODRIGUES, 2008).
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A cada aplicação do caso também ocorreu uma avaliação na tentativa de analisar os impactos
causados na aprendizagem dos alunos. Para tanto, todos os estudantes participantes foram submetidos
a uma avaliação em questionário, que resultou na elaboração de um artigo científico.
O Caso para Ensino aplicado foi “A gestão do marketing mix: como mexer no time que está
ganhando?” (COSTA FILHO et al., 2014), extraído da revista especializada na temática, Revista Brasileira
de Casos de Ensino em Administração – GV Casos, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Outros casos
para ensino foram aplicados em disciplinas que tem relação com a Administração Mercadológica, como
Marketing de Serviços, o que contribuiu para aumentar o número da amostra pesquisa.
A aplicação foi dividida em quatro etapas: na primeira ocorreu a disponibilização do caso para
ensino em meio virtual – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) para leitura
prévia pelos alunos; dando sequência, após uma semana, houve a apresentação e a contextualização do
caso em sala, momento no qual também foram entregues as questões para discussões posteriores; na
terceira etapa, debateu-se o caso para ensino em aula utilizando-se as respostas das questões da etapa
anterior como referência. A última etapa consistiu na aplicação do questionário aos participantes para
avaliação da aplicação.
É importante frisar que durante o semestre 2016.1 foram utilizadas outras metodologias, como
mostradas a seguir:
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É importante dizer que muitas dessas metodologias entram em congruência em diversos
momentos, como é o caso da aula expositiva, que muitas vezes é utilizada junto a outras como as
discussões, por exemplo. Sendo que a escolha das práticas pedagógicas a serem utilizadas no processo
ensino-aprendizagem depende muito do espaço onde o sujeito está inserido. A temática é atual e leva
as instituições a repensarem os métodos, as técnicas e os recursos que podem e devem auxiliar neste
processo (GALLON; RODRIGUES, 2008).
Dito isto, e tendo as múltiplas oportunidades de utilização de metodologias de ensino, os
professores devem escolher o método que mais se adéque à realidade dos alunos, da disciplina, bem
como do espaço onde eles estão inseridos. Sendo que, vê-se como proposta, também usando o caso
como ferramenta principal, a metodologia do caso para ensino. Tal metodologia consiste em reconstruir
uma situação problemática, e que esta tenha um fim didático (ROESCH; FERNANDES, 2007). Kruel e
Santos (2008) veem o caso para ensino como uma ferramenta do método do caso. Esta que, como
especificado anteriormente, será utilizada no segundo semestre de 2016, na disciplina de Administração
Mercadológica I.
Além do uso dessa metodologia como prática didática, é relevante destacar a construção de
novos casos para ensino sobre organizações locais. Especificamente para a construção deste tipo de
texto, as atividades previstas no programa foram: definição dos objetivos educacionais, identificação das
situações problemáticas, coleta de dados; estruturação do caso; redação; revisão, teste e versão final.
4 RESULTADOS

A aplicação do caso para ensino promoveu resultados positivos para as turmas que foram
submetidas à metodologia. As avaliações deste método apontaram percepções relevantes, uma vez que
foi identificado que os alunos consideraram uma aula com discussão de casos mais dinâmica, gostaram
da aplicação do caso e concordaram que a metodologia poderá ser aplicada em outras disciplinas. No
entanto, os alunos afirmaram que não foram muito atentos na leitura prévia, ainda que reconhecessem a
importância desta etapa, configurando um aspecto a ser aperfeiçoado em futuras aplicações.
A partir da aplicação dessa metodologia no curso de Administração da UFCA, foi elaborado
um artigo que analisou a viabilidade do uso do Caso para Ensino no referido curso. Intitulado “Caso
para Ensino em Administração: uma aplicação no curso de Graduação de uma Universidade Pública no
Ceará”, este foi submetido em eventos de nível nacional e regional. O artigo foi avaliado como o melhor
trabalho da VIII Semana de Administração da UFCA 2015, concorrendo com 27 trabalhos submetidos, de
diferentes instituições de ensino, e recebeu o Prêmio de Incentivo à Produção Científica.
Tendo como ponto de partida as observações e críticas, em suas maiorias construtivas, o trabalho
teve alguns ajustes e foi (re)submetido a eventos nacionais, onde obteve aprovação. O trabalho com o
título “O uso do Caso para Ensino como metodologia ativa em Administração: uma aplicação no curso
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• Discussões: este método pode ser usado isolado ou em conjunto com outro. Em geral é associado
à aula expositiva. Desenvolve de forma dinâmica a percepção dos alunos sobre o tema discutido
e encoraja-os a participar (SILVA; DOMINGUES, 2006; PLEBANI; DOMINGUES, 2008).
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de graduação de uma Universidade Pública no Ceará” buscou apresentar a metodologia do caso para
ensino e avaliar a aplicação do método em um curso de administração de uma Universidade Pública
no Ceará. Para que fosse dada tal avaliação, ocorreu o uso do método em três disciplinas, sendo elas
duas obrigatórias e uma optativa e posteriormente a isso foi aplicado um questionário entre os 80
participantes que foram submetidos a esta metodologia, levantando hipóteses acerca do desenvolvimento
de habilidades nos alunos através da utilização de casos. O procedimento metodológico, que tratou-se de
um teste de hipóteses, apontou resultados que confirmaram a influência positiva no desenvolvimento de
habilidades nos alunos quando há predisposição destes para o uso do caso, enfatizando que por meio da
discussão de um caso é possível melhorar a argumentação, e que o uso do caso é oportuno para melhorar
a capacidade de comunicação, bem como a capacidade gerencial dos alunos.
O referido evento trata-se do XL Encontro da ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração, o EnANPAD 2016, realizado na Costa de Sauípe, Bahia, entre os dias 25 e 28
de setembro. Além deste, outro trabalho também foi aprovado, ambos para apresentação e publicação,
sendo este um caso para ensino com o título “Espedito Seleiro: da chinela de Lampião à Sandália de
Maria Bonita”.
O Caso para Ensino conta a história de vida empreendedora do artista Espedito Seleiro na fase
de transição da confecção de seus artigos e na maneira como ele inovou nesse processo. Com isso,
busca-se contribuir para os entendimentos dos conceitos de Produto, principalmente quando se refere à
elaboração de novas peças. Além disso, pode-se contextualizar o trabalho com outros dois elementos do
composto de marketing: Praça e Promoção. O relato sintetiza a carreira do artesão, mostrando os fatores
que o impulsionaram e o conduziram à transformação do produto, dada a necessidade de demanda e as
mudanças culturais apresentadas pelo tempo, que estavam cada vez menores. Assim, a narrativa do caso
mostra as dificuldades e as incertezas do personagem quanto à sua história e a do seu empreendimento.
Ambos os trabalhos têm coautoria, sendo que tais coautores fazem, ou fizeram parte do
corpo discente e docente da Universidade Federal do Cariri, vinculados ao Núcleo de Estudos em
Negócios, Estratégia e Consumo – NEC – na linha de pesquisa Ensio e Pesquisa em Administração. São
eles: Halana Adelino Brandão (Docente do Curso de Administração da UFCA e líder do Núcleo), Ítalo
Anderson Taumaturgo dos Santos e Jailson Santana Carneiro (alunos do Programa de Pós-Graduação em
Administração da UFPB) e Webert Jannsen Pires de Santana (pós-graduando em Administração da FGV/
EAESP).
Outros trabalhos estão sendo feitos no grupo, como resultado do projeto PID. Sobre o método foi
escrita uma monografia, de autoria de Antonio Messias Valdevino, sob a orientação da professora Halana
Adelino Brandão. Tal trabalho buscou mostrar a relevância do tema e denotar a experiência na construção
de casos para ensino na região do Cariri. Neste, foram avaliados o papel do próprio autor enquanto
criador de um caso para ensino, assim como dos demais pesquisadores que estavam em processo de
produção de casos.
Também no ano de 2016, mais especificamente no mês de junho, foi apresentada mais uma
monografia acerca do tema caso para ensino. O trabalho de Santos (2016) buscou construir um caso para
ensino utilizando como objeto de pesquisa uma empresa de serviços. Além desse caso, que foi construído
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal aspecto relacionado às atividades desenvolvidas no Programa de Iniciação à Docência
foi a continuação dentro das discussões e aprendizado sobre a metodologia inovadora, que é o Caso
para Ensino, no desenvolvimento de disciplinas obrigatórias (e optativas) no curso. Sua utilização em sala
de aula e a elaboração de novos casos regionais são evidências do potencial que essa ferramenta pode
proporcionar aos estudantes do curso.
A experiência junto ao projeto “O Método do Caso Para Ensino em Marketing: uma aplicação no
Curso de Administração da UFCA” foi relevante uma vez que propiciou oportunidades nas experiências
educacionais enquanto estudante. A realização das atribuições, no que se refere ao acompanhamento do
planejamento e da execução das disciplinas, permitiu ao discente vivenciar o cotidiano docente de forma
proveitosa.
Dito isto, sugere-se a aplicação de outros casos para ensino em disciplinas do curso de
Administração, de forma que configurem um incentivo para sua disseminação como metodologia
utilizada pelos docentes do curso, bem como para a elaboração de novos casos a fim de fortalecer o
desenvolvimento de pesquisas e publicações nessa temática.
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como resultado da pesquisa, outro caso já foi concluído. Trata-se da narração da história da abertura de
uma empresa de serviços de pesquisa de mercado. Estes trabalhos, após finalização, foram submetidos a
um evento na área de administração, sendo este de grande relevância para a área.
Como o caso para ensino está sendo difundido aos poucos dentro da Universidade Federal do
Cariri, sendo estes trabalhos, apresentados anteriormente, os pioneiros na área. Haja vista o que fora
falado na frase anterior, o projeto “Método do caso para Ensino em Marketing: uma aplicação no curso
de Administração da Universidade Federal do Cariri – UFCA” busca, então, disseminar essa metodologia.
Para que isso ocorra, está sendo projetada a I Oficina de Metodologias da UFCA: Casos para Ensino, que
será realizada no segundo semestre de 2016.
A oficina se dará diante da perspectiva da variedade de metodologias, como já citadas neste
trabalho, e sobre a necessidade de se aprofundar os estudos acerca de tais, com o intuito de introduzir,
detalhar e aprofundar um determinado assunto, que pode ser feita de maneira mais prática. A I Oficina
de Metodologias da UFCA: Casos para Ensino buscará, em momentos distintos, trazer a contribuição de
pesquisadores em Caso para Ensino, mostrando as principais discussões sobre o tema. Assim, os objetivos
da oficina são: discutir os aspectos principais que envolvem o caso para ensino, apresentar os conceitos,
demonstrar como os casos podem ser aplicados em sala de aula, e como podem ser produzidos.
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dos solos do Ceará
Laudeline Dantas Santana1
Kelly Naiana Araújo2
Miguel Tavares de Luna Junior3
Sebastião Cavalcante de Sousa4
1 INTRODUÇÃO

O conhecimento dos solos é de grande importância para o desenvolvimento de várias atividades
e área de atuação, em especial as ligadas à agricultura, mas também os programas de experimentação
agrícola, os projetos de irrigação, as iniciativas de conservação de solos, os programas de reforma agrária,
construções civis entre outros.
O tipo de vegetação de um local é determinado pelo tipo de solo ali presente, sendo que no
Ceará, 91% é de caatinga, que já sofreu modificações através do homem, podem ser vistas ainda a
carnaúba nas várzeas dos rios, os cerrados e as florestas nas encostas de serras.
A visita aos solos do Ceará teve como objetivo conhecer as características de cada solo, onde
estão localizados e seu potencial para a agricultura e outras atividades. O conhecimento de solos por
um Engenheiro Agrônomo é de fundamental importância, pois, uma de suas competências é produzir
alimentos com qualidade e em quantidade, sendo necessário conhecer tipos de solos, suas características
físicas e químicas, o que pode ser plantado e quando, formas de manejo do solo, sem muita agressão a
estrutura.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Os solos são constituídos por minerais e material orgânico sendo resultado de processos de
intemperismo sobre as rochas, como chuva, vento, sol, que ao longo de muitos anos deu origem a
esses corpos de mineral não consolidado, e que recobre a maior parte do manto superficial do planeta
(EMBRAPA, 2006, p. 27).
¹ laudelinedantas@gmail.com
² naiannearaujoo@gmail.com
³ migueljr@agromil.agr.br
4
sebastiao.sousa@ufca.edu.br
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Os solos latossolos são constituídos por material mineral, são solos profundos, podendo ser
encontrados nas cores, brunos, amarelos ou vermelhos, o teor de argila presente nesses solos é praticamente
igual em todo o perfil, apresentam boa drenagem, e bom desenvolvimento das raízes (EMBRAPA, 2013,
p.197).
Os solos nitossolos são solos constituídos por material mineral, com presença de B nítico,
apresentando mais de 350 g kg-1 no horizonte A, são solos de coloração avermelhada ou bruno, contendo
muito ferro, ocorrendo fendilhamento no perfil, são solos muito rico em nutrientes (IDEM, p. 237).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Relato de experiência classificação dos solos do Ceará

Procedimentalmente, a pesquisa se realizou em três etapas, na Chapada do Araripe, em cima da
serra, onde possui resquícios de Mata Atlântica no município do Crato, e também no Cerradão, seguindo
em direção a cidade de Exu, PE, de vegetação tipo cerradão, sendo visitado também Farias Brito.
O local visitado na Chapada do Araripe, tem altitude de 922 m ao nível do mar, apresenta
vegetação alta e adensada, com uma camada de serapilheira bastante espessa, que foi formada através
da grande quantidade de folhas, frutos e galhos que caem a todo instante, formando uma camada sobre
o solo, esse material é decomposto, formando a matéria orgânica, servindo de nutrientes para a própria
planta. O teor de matéria orgânica presente na mata deve-se ao fato da quantidade de chuva no local,
da atividade dos microrganismos e da não influência do homem. Dificilmente podem ser vistas camadas
de matéria orgânica em solos cultiváveis, pois o homem, através do manejo inadequado do solo acaba
destruindo.
Não existe trincheira no local, sendo uma área de preservação ambiental, mas, o solo foi
identificado como argissolo, formado da rocha arenito, apresenta pH de 4,5, o solo é escuro na sua
superfície, constituído por matéria orgânica.
O argissolo é bom para plantio, porém, o local onde ele se encontra não é uma área agricultável,
pois é um solo ácido, além de ser uma área reserva legal. A biodiversidade de seu ecossistema é um dos
maiores do planeta, com uma diversidade de plantas, de animais e de solos.
O cerradão também na cidade do Crato, localizado a uma altitude de 951 m, possui uma
vegetação mais espaçada e mais baixa, com maior luminosidade tocando o solo, o que faz com que
cresça vegetação pequena entre as maiores. O relevo é plano, as espécies vegetais que podem ser vistas
são o pequi, a faveira, o araticum, a goiabinha (conhecido como araçá) e cajuí. O pequi e a faveira são
utilizados pelos agricultores que moram em cima da serra, como uma fonte de renda a mais no período
de safra.
A presença de uma trincheira no local facilitou a visualização dos horizontes no perfil. O solo
é o latossolo, com maior representação no Brasil. É um solo muito profundo, com mais de 2 m de
profundidade, onde o teor de argila é praticamente igual de cima a baixo do perfil. A cor do solo é
amarela, devido à presença de óxido de ferro, a goethita, CTC baixa, a estrutura do solo é em blocos,
faces angulares e subangulares e granular, quebrando-se em blocos pequenos e muito pequenos. Tem
uma boa penetração das raízes, com muitas raízes finas e muito finas e raras raízes grossas, não apresenta
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cascalhos, calhaus e nem fragmentos de rochas, sem presença de fendilhamento, indicando que o solo é
bem drenado e que possui pouca argila, ou seja, a argila é do tipo 1:1.
No município de Farias Brito, onde ocorre a mata de transição, com início da caatinga arbustiva,
está situado a uma altitude de 469 m, com relevo montanhoso, onde as espécies que mais se vê é o
velame, pastagem nativa e capim andropogon, ou seja, vegetação arbustiva, essa região tem um solo
muito rico, muito fértil.
Na trincheira foi analisado o tipo de solo, sendo o nitossolo, o qual é bom fisicamente e
quimicamente, indicado para cultura de sequeiro. A formação desse solo se deu a partir da rocha folhelho,
que foi metamorfizada, outra rocha que pode ter originado esse solo foi o argilito.
O nitossolo é muito argiloso, possuindo argila do tipo 2:1, com presença de óxido de ferro, a
hematita, apresenta fendilhamento, mineral primário, a drenagem é lenta, mais ainda tem aeração, a
CTC desse solo é alta e pH neutro. Um solo com tantas características boas, precisando somente de água
para que possa ser cultivado, podendo ser plantado, feijão, milho, abobora entre outros. O nitossolo é
considerado um dos melhores solos.
4 RESULTADOS OBTIDOS

Imagens da vegetação da Mata Atlântica abaixo mostra a camada de serrapilheira e a cor do
solo. Não existe trincheira no local, mas o solo foi caracterizado como argissolo.
Figura 1 – Vegetação da Mata Atlântica

Relato de experiência classificação dos solos do Ceará

Fonte: dados da pesquisa (2016).
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Figura 2 – Solo Argissolo (Mata Atlântica)

Fonte: dados da pesquisa (2016).
Para que esses horizontes fossem definidos, foi utilizada uma faca, que passa cortando o perfil
percebendo som diferente na mudança da textura do solo, ou seja, mudança de horizonte; também foi
avaliada a textura úmida, através da porcentagem de areia e argila.
Na figura abaixo, visualiza-se uma trincheira mostrando os horizontes divididos de um Latossolo
no Cerradão a qual apresentou os seguintes horizontes e profundidades:
AP → 0 cm – 20 cm
A1 → 20 cm – 60 cm
AB → 60 cm – 94 cm
BA → 94 cm – 1,36m
B1 → 1,36m – 2m +

Fonte: dados da pesquisa (2016).
Nota-se a presença de muitos poros grandes até o AB, muito bem drenado, e poros médios em
BA e B1. A mancha de solo é LVd6 – Assoc. de LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A. proem.
+ LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A mod. Ambos text. arg. e méd. fase flor. Subperen.
Rel. pl. e s. ond.

Relato de experiência classificação dos solos do Ceará

Figura 3 – Solo Latossolo (Cerradão)
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Figura 4 – Vegetação tipo cerradão

Fonte: dados da pesquisa (2016).
Em Farias Brito a trincheira apresentou os seguintes horizontes e profundidades:
AP → 0 – 27 cm
AB → 27 cm – 65 cm
BA → 65 cm – 1,10 mB1 → 1,10 m – 1,45 m
B2 →1,45 m – 2m +
As avaliações para definir quais horizontes foram realizadas da mesma forma mencionada acima.

Fonte: dados da pesquisa (2016).
O horizonte AP e AB é de coloração mais escura, é onde está presente a matéria orgânica, com
presença de raízes médias e grossas. Nos horizontes BA, B1 e B2, sua coloração é mais avermelhada. Com
estrutura prismática de pequeno a médio e grãos granular pequeno a muito pequeno.

Relato de experiência classificação dos solos do Ceará

Figura 5 – Vegetação Caatinga em cima do nitossolo
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Figura 6 – Solo nitossolo

Fonte: dados da pesquisa (2016).

Fonte: dados da pesquisa (2016).
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Figura 7 – Mapa do Ceará
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No mapa de solos do Ceará, os pontos vermelhos são o local onde se encontram os solos latossolo
e o nitossolo.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se a importância de aulas práticas para melhor aproveitamento do conteúdo aplicado
em sala de aula, sendo que alguns conceitos, termos utilizados, ou materiais que constituem o solo, só
podem ser entendidos depois de serem visualizados em campo, citando como exemplo a presença de
plintita e a porcentagem que ocupa no perfil, onde a prática veio trazer esclarecimento do que realmente
se tratava.
Para que as características de um solo possam ser constatadas em campo, é necessário um
conhecimento prévio, da cor do solo, quando um solo é profundo, o que caracteriza cada solo, teor de
argila, de material mineral, presença de concreções entre outros, para facilitar o aprendizado.
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Relato de experiência da
monitoria de Biologia Celular e
Molecular 2016
João Victor Luna Gregorio1
Sally França Lacerda Pinheiro2
1 INTRODUÇÃO

A formação médica, desde 1910, quando Flexner divulgou o seu relatório, sofreu uma intensa
revolução e hoje tem seu currículo baseado no modelo Flexneriano.
O adjetivo “flexneriano” é aplicado, geralmente com caráter pejorativo, aos currículos
que apresentam uma divisão clara entre um período ou ciclo inicial de disciplinas
básicas, seguido de outro dedicado aos estudos clínicos. (PATIÑO, 2007).

Apesar do seu relatório ter sido confeccionado com base em visitas únicas de duração de apenas
um dia,
Flexner(1910) afirmou que o treinamento de qualidade inferior era óbvio de imediato:
“Uma volta pelos laboratórios revelava a presença ou ausência de aparelhos,
espécimes de museu, biblioteca e alunos; o cheiro contava a história toda da forma
pela qual a anatomia era estudada” […] Formulou as conclusões de suas avaliações
em termos contundentes (definindo, por exemplo, as quinze escolas de Medicina de
Chicago como “a mancha do país em relação à formação médica”) e logo as escolas
entraram em colapso a torto e a direito, em geral sem um único murmúrio”.

Dessa forma, segundo
Flexner propõe é a instalação de uma nova ordem para a reconstrução do modelo de
ensino médico. Os sólidos princípios sobre os quais o seu relatório estava embasado
parecem triviais hoje: as escolas médicas devem estar baseadas em universidade, e os
programas educacionais devem ter uma base científica. (CUTOLO, 2001).

¹ Joao.victorluna.jvlg@gmail.com
² sallylacerda@hotmail.com
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Algumas das suas ideias foram de acordo com
O currículo de quatro anos; divisão do currículo em um ciclo básico de dois anos,
realizado no laboratório, seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, realizado no
hospital; exigência de laboratórios e instalações adequadas. (BOELEN, 2002)

No entanto, esse modelo proposto tem como fundamento: a doença um processo natural,
biológico. O social, o coletivo, o público e a comunidade não contam para o ensino médico e não são
considerados implicados no processo de saúde-doença. Sendo assim,
Se, por um lado – para o bem –, o trabalho de Flexner permitiu reorganizar
e regulamentar o funcionamento das escolas médicas, por outro – para o mal –,
desencadeou um processo terrível de extirpação de todas as propostas de atenção
em saúde que não professassem o modelo proposto. O grande mérito – para o bem
– da proposta de Flexner é a busca da excelência na preparação dos futuros médicos,
introduzindo uma salutar racionalidade científica, para o contexto da época. Mas, ao
focar toda a sua atenção neste aspecto, desconsiderou – para o mal – outros fatores
que afetam profundamente os impactos da educação médica na prática profissional e
na organização dos serviços de saúde. (BOELEN, 2002).

Recorrer a esse significado etimológico é relevante por se aplicar perfeitamente
à educação, a qual necessita escolher as melhores trilhas para se alcançar a
formação ótima. Todavia, é cabível questionar por que essa preocupação com
os métodos de ensino só emergiu agora, (JAEGER, 1995)
A resposta a tal indagação passa pelo reconhecimento das profundas modificações que
transparecem no mundo contemporâneo, cabendo citar:
• A velocidade das transformações nas sociedades laicas e plurais contemporâneas, em
um contexto em que a produção de conhecimento é extremamente veloz, tornando
ainda mais provisórias as verdades construídas no saber-fazer científico; (PRIGOGINE,
1996)
• A perspectiva vigente, quase marca desse tempo, de colocar em xeque os valores até
então considerados intocáveis, o que impõe uma profunda (e necessária) reflexão
sobre a inserção do profissional de saúde nesse novo contexto (SCHRAMM, 2002)
• A inequívoca influência dos meios de comunicação na construção/formatação do
homem/profissional nesses primórdios do século XXI, marcada por um genuíno
bombardeio de imagens, as quais embotam as possibilidades de reflexão sobre a vida,
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Entretanto, o cenário atual é de instabilidade para esse modelo flexneriano; desta feita, é
necessário fazer uma revisão quanto ao método de ensino. Para iniciarmos, na reflexão de filósofos como
Platão e Aristóteles. A acepção originária de método diz respeito ao caminho a ser seguido — do grego
meta = atrás, em seguida, através e hodós = caminho —, referindo-se, por conseguinte, aos passos que
deverão ser dados para se atingir um lugar ou um fim. (JAEGER, 1995).
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a inserção no mundo e a própria práxis; (BAUDRILLARD, 1981)
• A configuração de uma nova modalidade de organização do espaço-tempo social, as
sociedades de controle, o que torna imperiosa a adoção de uma postura crítica sobre
a inscrição do sujeito no mundo — aqui incluído o trabalho — caracterizando um
verdadeiro ato de resistência. (DELEUZE, 1992)

Diante dos fatos expostos, fica evidente que uma nova forma de aprendizado se faz necessária, e
é baseado nisso que o projeto de monitoria de Biologia Celular e Molecular do ano de 2016 foi planejado
com atividades envolvendo a aplicação prática dos conceitos obtidos em sala de aula, a aprendizagem
baseada em problemas e a escrita científica.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O grande dilema hodiernamente é promover a autonomia individual prezando, porém, pelo
coletivo.
Como mencionado, o atual modelo vigente é o flexneriano, o qual:

campos altamente especializados, em busca da eficiência técnica. (CAPRA, 2006)

Nesse sentido, o ensino, como disse Behren (2005), tem se restringido à reprodução do
conhecimento, no qual o docente assume um papel de transmissor de conteúdos, ao passo que, ao
discente, cabe a retenção e repetição dos mesmos – em uma atitude passiva e receptiva – tornando-se
mero espectador, sem a necessária crítica e reflexão.
No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN (BRASIL, 1996)- surge no
contexto de fomentar o conhecimento dos problemas do mundo atual (nacional e regional) e a prestação
de serviços especializados à população, estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade; sendo
assim, Fernandes e colaboradores fala da inserção do aprender a aprender na educação superior, tal
conceito fala em aprender: a conhecer, a fazer, a conviver e a ser; a fim de garantir a integralidade da
atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade.
O ensinar exige respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito, especialmente
no âmago de uma abordagem progressiva, alicerce para uma educação que leva em
consideração o indivíduo como um ser que constrói a sua própria história. Esse respeito
só emerge no âmago de uma relação dialética na qual os atores envolvidos — docente
e discente — se reconhecem mutuamente (e aqui se pode recuperar a dialética do
senhor e do escravo de Hegel), de modo a não haver docência sem discência, na
medida em que as duas se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se
reduzem à condição de objeto um do outro. (COSTA, 2004)

Relato de Experiência da Monitoria de Biologia Celular e Molecular 2016

Preza pela formação dos profissionais de saúde pautada nas metodologias tradicionais,
a saber, forte influência do mecanicismo de inspiração cartesiana newtoniana,
fragmentado e reducionista. Separando-se o corpo da mente, a razão do sentimento,
a ciência da ética, compartimentalizando-se consequentemente, o conhecimento em
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Além disso, para Freire é necessário um processo de ensino-aprendizagem que respeite a bagagem
cultural do discente, bem como aos seus saberes construídos na prática comunitária.
O ato de aprender deve ser, portanto, um processo reconstrutivo, que permita o
estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando
ressignificações reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes
situações. (SIQUEIRA-BATISTA, 2006)
De acordo com Coll (2000), existem duas condições para a construção da aprendizagem
significativa: a existência de um conteúdo potencialmente significativo e a adoção de
uma atitude favorável para a aprendizagem, ou seja, a postura própria do discente
que permite estabelecer associações entre os elementos novos e aqueles já presentes
na sua estrutura cognitiva. Ao contrário, na aprendizagem mecânica, não se consegue
estabelecer relações entre o novo e o anteriormente aprendido.
Ademais, a aprendizagem significativa se estrutura, complexamente, em um movimento
de continuidade ruptura. O processo de continuidade é aquele no qual o estudante
é capaz de relacionar o conteúdo apreendido aos conhecimentos prévios, ou seja, o
conteúdo novo deve apoiar-se em estruturas cognitivas já existentes, organizadas como
de novos desafios, os quais deverão ser trabalhados pela análise crítica, levando o
aprendiz a ultrapassar as suas vivências – conceitos prévios, sínteses anteriores e
outros –, tensão que acaba por possibilitar a ampliação de suas possibilidades de
conhecimento. (BAUDRILLARD, 1981)
As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensinoaprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do
problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar
suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao contato com as informações
e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os
impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. (CYRINO, 2004)

Dito isso, Charles Maguerez (BORDENAVE, 1999), propõe o diagrama denominado Método do
Arco (Figura 1): observação da realidade, pontos-chaves, teorização, hipótese de solução e aplicação a
realidade.
A primeira etapa é a observação da realidade. O processo de ensino-aprendizagem está
relacionado com um determinado aspecto da realidade, o qual o estudante observa atentamente. Nessa
observação, ele expressa suas percepções pessoais, efetuando, assim, uma primeira leitura sincrética da
realidade.
Na segunda etapa, pontos-chaves, o estudante realiza um estudo mais cuidadoso e, por meio da
análise reflexiva, seleciona o que é relevante, elaborando os pontos essenciais que devem ser abordados
para a compreensão do problema.
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subsunçores. O processo de ruptura, por outro lado, instaura-se a partir do surgimento

178

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

Na terceira etapa, o estudante passa à teorização do problema ou à investigação propriamente
dita.
Na última etapa, o aluno executa as soluções que o grupo encontrou como sendo mais viáveis
e aprende a generalizar o aprendido para utilizá-lo em diferentes situações. Assim, poderá, também,
discriminar em que circunstâncias não são possíveis ou convenientes sua aplicação, exercitando tomadas
de decisões e aperfeiçoando sua destreza.
Figura 1 – Arco de Maguerez

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foram utilizadas cinco novas ferramentas no intuito de tornar os conteúdos de sala de aula mais
próximos da realidade do acadêmico e facilitar sua compreensão dos mesmos. São elas: Debate sobre
as aulas teóricas para esclarecimento de possíveis dúvidas, escrita científica, aula prática laboratorial,
atividades integradas e “Biocel no whatsapp”. Foi trabalhada a turma 2016.1 (44 alunos). E de acordo
com o rendimento e a empatia da sala podemos afirmar que teve significativo sucesso qualitativo o
modelo de ensino adotado.
Os debates sobre as aulas teóricas para esclarecimento de possíveis dúvidas consistiram em
encontros, previamente agendados com a turma, nos quais os alunos expunham suas dúvidas e, por meio
do apoio digital e do material didático, o monitor esclarecia tais dúvidas e, simultaneamente, propunha
temas para pesquisa a fim de estimular a autonomia do aluno.
A escrita científica, por sua vez, consistiu na divisão da sala em 6 grupos e para cada grupo foi sorteado
um tema sobre o qual a equipe teria que fazer um resumo. Nas orientações foram fornecidos modelos
e referências de bancos de dados para que os alunos pudessem pesquisar. Fora isso, foi sugerido a
apresentação do resumo produzido utilizando banner ou PowerPoint, todas as equipes apresentaram
utilizando o recurso digital.

Relato de Experiência da Monitoria de Biologia Celular e Molecular 2016

Assim sendo, o programa de monitoria adaptou suas atividades nesse modelo com o objetivo
de maximizar a apreensão dos conteúdos e favorecer a aplicação prática, principalmente no contexto
da região do Cariri. E sempre mantendo a proximidade com os alunos para quebrar o paradigma da
separação discente e docente.
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4 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados foram animadores. A turma desenvolveu uma forte empatia com a professora e o
monitor de forma que ambos os lados – discente e docente – tiveram aproveitamento.
Além disso, os discentes tiveram um alto índice de presença em todos as atividades tendo uma
índice de presença de 100%, exceto nos debates e no “Whatsapp do Biocel” que tiveram, respectivamente,
69,76% e 58,13%.
Gráfico 1
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A aula prática laboratorial consistiu em dois momentos: o primeiro, foi para realizarmos a extração
do DNA da cebola, já o segundo, analisou-se mitose em ponta de raiz de cebola. E, nos dois, a sala estava
dividida em 6 grupos para que todos pudessem participar ativamente.
Nos dois momentos, os alunos foram previamente avisados de como ocorreria e que os mesmos
deveriam pesquisar um pouco sobre as técnicas e, para facilitar, foram oferecidas referências bibliográficas
sobre os protocolos experimentais; sendo assim, no dia marcado, as atividades correram como esperado
sobre a supervisão do monitor e da professora coordenadora da disciplina. Vale ressaltar que, ao fim das
atividades, foi distribuído um questionário com perguntas para que os alunos fizessem sua pesquisa e
adquirissem autonomia no aprendizado.
As atividades integradas consistiram em eventos realizados em conjunto com a Liga Acadêmica
de Genética Médica do Cariri – LIGeM – nos quais eram apresentados aos alunos casos clínicos com
termos e procedimentos médicos e ao fim da apresentação os alunos eram convidados a delimitar
os termos obscuros e os objetivos de aprendizado sobre aquele caso. Ao se delimitar os objetivos, os
discentes, tinham até a aula seguinte, para fazerem suas pesquisas individuais e, na data prevista, os
alunos discutiam entre si sobre as respostas obtidas e o monitor apenas supervisionava e fazia indagações
sobre o tema para estimular o debate.
Já o programa “Biocel no Whatsapp” foi uma forma encontrada de aproximar ainda mais os
alunos do monitor e facilitar os debates sobre a matéria, uma vez que essa proposta tinha por base o
questionamento sem hora marcada previamente sobre determinado assunto.
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Para comprovar a importância do projeto, foi realizado um questionário (Anexo 1) e os seguintes
resultados foram obtidos:
Gráfico 2

Gráfico 3
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Gráfico 4
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Ao serem questionados sobre as Aulas Práticas, obteve-se as seguintes respostas:
• Análise de DNA de cebola: 38,62% ótimo ou bom, 27,27% regular, 13,63% ruim e 20,45% não
responderam.
• Análise do Ciclo Celular: 34,08% ótimo ou bom, 31,81% regular, 13,63% ruim e 20,45% não
responderam.
Ao pedir para classificarem numa escala de 0 a 5 (0 para nenhuma importância e 5 para
importância máxima), a importância das aulas de revisão realizadas pelo monitor, 59,09% julgaram
importância 5, 15,90% importância 4 e 2,27% para importância 2 e 3 cada. 20,45% não responderam.
Sobre o desempenho do monitor, obteve-se:
Gráfico 4

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos fatos expostos, fica claro a importância da mudança na metodologia de ensino com
incremento de práticas que valorizem a autonomia do estudante frente o aprendizado a fim de que esse
possa aplicar a teoria na prática da sua comunidade e, dessa forma, cumprir com objetivo da formação
superior, que é formar profissionais competentes capazes de servir a população.
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Ao pedir-se sugestões para melhorar o projeto de monitoria, foi sugerido: “Mais aulas de
monitoria” e “Mais tempo e um calendário de atividades de fácil acesso”.
Foi perceptível que todos se sentiram acolhidos e mais preparados para seguir a vida acadêmica,
já que ao chegarem, eles não estavam totalmente adaptados à rotina acadêmica.
Diante dos fatos expostos, fica evidente que a metodologia adotada cumpriu seu papel de
incentivador da autonomia estudantil e otimização do aprendizado.
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É evidente também que o programa de iniciação à docência é fundamental tanto para os discentes
quanto para o participante do projeto, pois os dois lados crescem junto e no fim acabam se tornando um
mesmo lado cooperando um com o outro e fomentando o desenvolvimento do conhecimento.
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Relato de experiência da
monitoria em Forragicultura e
Pastagens
Rivanildo Junior da Silva Soares1
Leandro Moreira da Silva2
Irani Ribeiro Vieira Lopes3
1 INTRODUÇÃO

A função de monitor foi regulamentada no Brasil pela Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, que estabelece as normas de funcionamento do ensino superior e institui em seu artigo 41 a
monitoria acadêmica, como se lê em “as universidades deverão criar as funções de monitor para alunos
do curso de graduação que se submeterem a provas específicas nas quais demonstrem capacidade de
desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina (BRASIL, 1968)”.
O exercício da monitoria é muito amplo, pois além do ganho intelectual tanto do monitor quanto
dos alunos que participam das monitorias, sendo também uma colaboração participativa de troca, de
modo que no momento em que o aprendizado é efetivado com a disciplina, proporciona ao monitor o
ganho de conhecimento e do desenvolvimento de habilidades em didática, orientadas por um professor
supervisor (CANDAU, 1986).
O exercício da docência no ensino superior vem se tornando mais difícil, pois a cada semestre,
novas atividades, complexas e diversificadas vêm sendo designadas aos docentes, de modo que as
academias têm enfrentado cada vez mais dificuldades devido as instituições formadoras se preocuparem
com a formação do docente para o ensino superior, ficando sob responsabilidade dos cursos de pósgraduação, estes que por sua vez se empenham em formar pesquisadores ao invés de docentes (SANTOS
2007).
Os alunos aprovados nos programas de iniciação à docência têm a possibilidade de descobrir ou
não a vocação pela docência, sendo uma oportunidade de fundamental, pois possibilita o monitor ter
uma noção da docência, despertando ou não o interesse pela área.
¹ rivanildo.agro@gmail.com
² leandro.moreira19@outlook.com
³ Iranirvl@cariri.ufc.br
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De acordo com Notário (2007), a monitoria pode acontecer em diferentes ambientes, desde
laboratório, sala de aula, na biblioteca, grupos de estudo, até rodas de conversa onde se trabalha o
conteúdo, etc. O monitor é capaz de aproximar e melhorar a relação entre aluno, professor e a instituição,
sendo assim um agente importante no processo ensino-aprendizagem, melhorando o desempenho dos
envolvidos.
Desse modo, o monitor tem capacidade de exercer atividades de ensino, pesquisa e extensão
desde que o ajudem a apropriar-se dos conhecimentos, e sendo estimulado a desenvolver atividades de
pesquisa e a publicar trabalhos científicos, de preferência conjuntamente com o professor, e, assim, exercita
o uso das ferramentas da metodologia científica, como a organização dos dados e a enriquecimento do
vocabulário para argumentação e discussões (NOTÁRIO, 2010).
Portanto, este relato visa descrever uma experiência vivenciada durante a monitoria da disciplina
de Forragicultura e pastagens, da Universidade Federal do Cariri/UFCA, campus Crato, bem como
demonstrar a sua importância, como ferramenta de aprendizagem e formação no desenvolvimento do
aluno monitor.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Relato de experiência da monitoria em Forragicultura e Pastagens

O conhecimento e habilidades do monitor abrangidos pelo conteúdo curricular são trabalhados
com um grupo de alunos. Para que a troca de experiências e o esclarecimento de dúvidas tenham sucesso,
é necessário flexibilidade na condução das atividades, para que ocorra de maneira espontânea, de acordo
com as necessidades dos discentes (ASSIS et al., 2006; FARIA, 2003; TOPPING, 1996).
Através da relação de cooperação entre professor e monitor, é possível promover o enriquecimento
da vida acadêmica do aluno, pelo aprimoramento da qualidade do ensino, tomando mão de novas
metodologias que facilitem o aprendizado, e impulsionando a pesquisa na vida acadêmica. (LINS, 2008).
O Programa de Iniciação à Docência (PID) objetiva promover a melhoria no ensino brasileiro
público, valorizando o docente e enriquecer a formação do estudante. A ligação promovida enriquece a
formação do graduando, de modo que a aplicação do projeto, a possibilidade de trabalhos realizados
com resultados ao longo do tempo, tragam novos conhecimentos e vivências que enriquecerão a vida do
bolsista após a conclusão do curso (MARTILIANO, 2012).
Lins (2008) diz que, a prática da monitoria completa o compromisso da IES em oferecer um
ensino de qualidade, formando profissionais com capacidade de promover a correta utilização do
conhecimento adquirido nas diversas situações encontradas na vida profissional, como também favorece
o desenvolvimento de relações interpessoais, pelo fato de estar o monitor em constante interação com
outros educandos.
Entende-se que o monitor é um estudante inserido no processo ensino-aprendizagem que está a
colaborar com a aprendizagem de seus colegas, e que, ao mesmo tempo em que ensina, aprende (ABREU;
MASETTO, 1989; FEDERIGHI, 1989; FOGARTY; WANG, 1982; NATÁRIO, 2007; NATÁRIO; VENDRAMINI,
1998).

186

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4 RESULTADOS OBTIDOS

O exercício da monitoria da disciplina de Forragicultura e Pastagens auxiliou na obtenção de
grande conhecimento teórico-prático, bem como na vivência de experiências, no acompanhamento de
aulas teóricas e práticas ministradas pelos docentes da disciplina.
O aperfeiçoamento dos conhecimentos relacionados aos conteúdos abordados e a atuação
em atividades junto aos docentes e acadêmicos do curso possibilita aos monitores maior segurança
e aprimoramento, além de estimular quanto ao interesse pela prática docente como uma atividade
profissional futura.
A referida disciplina é de suma importância para o curso de agronomia, pois proporciona
uma melhor compreensão acerca da produção de alimentos para animais, seus processos bioquímicos
e fisiológicos, colheita, armazenamento entre outros assuntos que são extremamente essenciais para
construção do embasamento necessário para formação profissional.
Com a vivência da monitoria, o bolsista conquistou uma boa relação com os discentes, que
consequentemente estavam mais à vontade para solicitarem o auxílio nos exercícios e no esclarecimento

Relato de experiência da monitoria em Forragicultura e Pastagens

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a
partir da vivência do aluno como monitores da disciplina de Forragicultura e Pastagens, oferecida aos
discentes do sétimo semestre, do curso de graduação em Agronomia, da Universidade Federal do Cariri/
UFCA no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade/CCAB.
O aluno bolsista remunerado do programa de iniciação à docência (PID), exercia suas atividades
durante a semana em horário marcado, a fim de não prejudicar o desempenho do bolsista e facilitar o
acesso dos alunos à monitoria, os horários eram segunda e terça-feria de 8 às 12 h e quinta de 14 às 18
horas, cumprindo as 12 horas requeridas. O bolsista estava disponível para sanar dúvidas no laboratório
de zootecnia e dependendo das necessidades dos alunos e do uso do laboratório em outros horários e
locais.
A disciplina de Forragicultura e Pastagens é ministrada pela docente Irani Ribeiro em sala de aula
e práticas realizadas no campo, discorre sobre a caracterização, propagação, crescimento, reprodução,
melhoramento e manejo das plantas forrageiras, sendo esses os conhecimentos básicos para a condução de
áreas com pastagens cultivadas e nativas. Desse modo, torna-se disciplina essencial para o conhecimento
dos alunos como também na formação do engenheiro agrônomo.
Coube à monitoria acompanhar as atividades, as práticas de campo (foram desenvolvidas em
uma área onde os discentes conduziram canteiros com plantas estudadas na disciplina) e ajudar na
resolução e entendimento de alguns exercícios; preparar materiais didáticos a serem utilizados como
instrumento metodológico de ensino; participar na elaboração e estar ao lado do discente para sanar suas
dúvidas sobre os diversos conteúdos teóricos e práticos ofertados na disciplina, desse modo facilitando o
processo ensino-aprendizagem; auxiliá-los na correção das atividades propostas; auxiliar o professor na
fiscalização de provas.
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de dúvidas, o que resultou no melhor desenvolvimento das atividades como também na melhoria no
desempenho dos alunos nas disciplinas.
A aula prática (Fig. 1) realizada na área experimental do campus, onde os alunos limparam o
local e preparam os canteiros (Fig. 2) com 2x2 m onde seriam semeadas as sementes forrageiras. A prática
é importante para que os discentes ponham em prática alguns conceitos já vistos em sala de aula.
Figura 1 – Alunos realizando a limpeza da área de condução dos canteiros.
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Fonte: Rivanildo Junior (2016)
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Figura 2 – Construção do canteiro.

Após o preparo dos canteiros, foi instalado o sistema de irrigação via gotejamento, onde foram
colocadas três linhas sobre cada canteiros, os alunos foram orientados a realizarem a semeadura próximo
às faixas úmidas, pois o solo arenoso da área dificultava a germinação das sementes semeadas a lanço.
Os alunos observaram a necessidade de utilização de sistema de irrigação devido às condições climáticas
do local. (Fig. 3).
Foram utilizadas 21 sementes de diferentes espécies, sendo duas arbóreas e as demais eram
capins. Essa diferença aguçou a atenção quanto ao método de plantio a ser utilizado para cada uma, e
também para as condições que cada espécie necessita, desde a quebra da dormência até as práticas de
desbaste.
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Fonte: Rivanildo Junior (2016)
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Figura 3 – Instalação do sistema de irrigação via gotejamento.

Fonte: Rivanildo Junior (2016)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A monitoria mostrou-se de suma importância para o bolsista, sendo uma experiência que
permitiu executar atividades relacionadas à docência, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem
como também adquirindo habilidades e agregando conhecimento no decorrer da trajetória. Portanto,
para o profissional de Agronomia que tem como pretensão seguir a carreira da docência, a monitoria
acadêmica é uma excelente oportunidade de aproximar-se da prática do gosto por ensinar, e, ao mesmo
tempo, aprender.
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A condução dos canteiros espertou em alguns a dúvida sobre a adubação a ser utilizada, e em
sala e aula o monitor junto à professora explanaram sobre os cálculos e as técnicas a serem utilizadas
para tal prática. Houve um debate onde foram sanadas algumas dúvidas. A condução dos canteiros
possibilitou aos alunos a melhor compreensão sobre o manejo das plantas desde o cuidado com o
método de plantio, a irrigação até o combate às pragas que apareceram em alguns locais.
As atividades desempenhadas pelo bolsista, no esclarecimento de dúvidas, preparo de materiais
utilizados nas aulas e auxílio na condução das espécies forrageiras, junto à participação dos alunos,
espera-se que o bolsista tenha possibilitado maior estímulo ao estudo e maior qualidade no desempenho
das atividades realizadas. Os resultados obtidos se devem principalmente à participação dos alunos no
processo de ensino-aprendizagem bem como o bom relacionamento entre as partes, tanto em sala de
aula como em horários fora das obrigações da bolsa.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Projeto de Ensino (PPE), vinculado às Coordenadorias da Pró-Reitoria de Ensino
(PROEN), no campus de Juazeiro do Norte/CE, na Universidade Federal do Cariri (UFCA), tem como
objetivo geral a articulação, acompanhamento e avaliação de ações acadêmicas que são desenvolvidas
no âmbito da graduação.
Dentre seus objetivos específicos estão a redução da evasão nos cursos de graduação da
Universidade Federal do Cariri; contribuição para uma melhor ambientação do estudante nos primeiros
semestres da graduação, contribui para o processo de autoavaliação nos cursos de graduação da UFCA;
melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nos cursos de graduação; colaborar para o processo de
formação do estudante e valorizar, academicamente, a contribuição do discente em projetos acadêmicos.
O objetivo deste trabalho é relatar as experiências que a aluna bolsista teve até o momento
como bolsista do Programa de Projeto de Ensino, na Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade
do Ensino, bem como, mostrar quais foram seus subsídios nas ações da coordenadoria e quais foram as
contribuições adquiridas ao longo do processo na formação acadêmica e pessoal.
O relato traz também um pouco do que foi planejado nesse semestre de 2016.1, bem como o que
está programado para o segundo semestre (2016.2), no que diz respeito aos projetos elaborados pela
¹ rivanildo.agro@gmail.com
² leandro.moreira19@outlook.com
³ Iranirvl@cariri.ufc.br
4
thaispereiradacunha@gmail.com
5
teresa.vasconcelos@ufca.edu.br
6
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Pró-Reitoria de Ensino em parceria com outras Pró-reitorias da Universidade Federal do Cariri.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Relato de Experiência do Programa de Projeto de Ensino – PPE

No ano de 2016, o projeto contou com a participação de cinco estudantes de diferentes
cursos, como bolsista nas Coordenadorias da Pró-Reitoria de Ensino, são elas: Coordenadoria para o
Fortalecimento da Qualidade de Ensino – CFOR, Coordenadoria de Gestão de Dados Acadêmicos –
CGDA, Coordenadoria de Controle Acadêmico – CCA, Coordenadoria de Ensino de Graduação – GEG e
Núcleo Pedagógico e de Legislação Educacional. Sendo um estudante designado para cada uma delas.
Os bolsistas desempenham suas atividades com carga horária de 12 horas semanais na própria
coordenadoria que estão alocados, tendo a supervisão dos seus respectivos coordenadores. Em geral, o
bolsista conhece e aprende sobre os procedimentos administrativos do setor/coordenadoria, contudo, não
se limitando apenas a isso, é importante também a participação de todos nos eventos promovidos pela
Pró-Reitoria de Ensino como um todo.
A Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade de Ensino (CFOR) em conjunto com as
demais coordenadorias da PROEN e outras Pró-Reitorias tem como um dos objetivos propor metas e
traçar estratégias para garantir a qualificação dos discentes, docentes servidores e egressos da UFCA.
Dentre as várias atribuições da CFOR está a promoção da aproximação entre a Universidade e
o Ensino Médio por meio de diversas ações dentro das escolas localizadas nas cidades e no entorno de
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó.
Bem como, proporcionar a articulação dos cursos de licenciatura com o ensino fundamental e
médio, estabelecer espaço dialógico com a Secretaria de Educação do Estado, além das Credes 18, 19 e
20 conhecendo as principais demandas dos espaços.
As atribuições do bolsista da CFOR incluem o acompanhamento dos projetos: PID, PET, PACCE,
PPE e PIBID, contribuição na elaboração dos editais dos programas acadêmicos, recepção dos projetos,
recebimento semestral de relatórios escritos das atividades desenvolvidas por cada programa, análise
de projetos, sistematização dos dados, comunicação através de e-mails e participação nas atividades de
aproximação da Universidade com o Ensino Médio através de diversas ações dentro das Escolas de Ensino
Médio.
Além disso, o bolsista tem como atribuições específicas na CFOR o apoio no arquivamento de
documentações diversas, apoio na entrega de memorandos e documentos diversos diretamente nos
Centros e Pró-Reitorias da UFCA, apoio na digitalização e organização nos arquivos eletrônicos, apoio
nas atividades de montagem e desmontagem dos espaços e exposições nos eventos, bem como apoio na
confecção e na entrega dos certificados e declarações aos participantes dos programas de ensino.
Todas essas ações são orientadas e supervisionadas pela equipe que compõe a CFOR, e elas
proporcionam aos alunos bolsistas conhecimentos complementares a sua formação profissional no
âmbito acadêmico.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada para a realização do relato de experiência consiste em pesquisas
bibliográficas que auxiliaram o entendimento do Programa de Projeto de Ensino conhecendo seus objetivos,
no conhecimento das atribuições da Coordenadoria e dos bolsistas. Foi levado em consideração, também,
o relato da própria experiência visual e empírica da aluna que participa do PPE, na CFOR/PROEN, durante
o período de março de 2016 até o presente momento, julho de 2016.
4 RESULTADOS OBTIDOS

1. Aproximar a universidade do ensino médio;
2. Fornecer auxílio aos alunos no processo de escolha profissional;
3. Proporcionar uma reflexão acerca dos fatores que influenciam a escolha da profissão (mercado
de trabalho, família, status), conscientizando os alunos da sua responsabilidade nesse processo;
4. Apresentar a Universidade Federal do Cariri, quais são os cursos oferecidos e as formas de
ingresso na instituição;
5. Informar quais são as oportunidades ofertadas durante a graduação dentro do ensino,
pesquisa, extensão e cultura;
6. Diminuir o número de vagas ociosas dos cursos de graduação da UFCA;
7. Desenvolver parcerias com os projetos realizados na UFCA (PETs, PIBID, PIBIC, outros) para
dentro de suas programações estarem agregando como público-alvo o ensino médio da rede
pública de ensino. (UFCA, 2016, p. 20-21)
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Nesse primeiro semestre de vigência da bolsa (março a julho de 2016), houve a preparação teórica
que envolveu o planejamento das ações que serão desenvolvidas no decorrer do segundo semestre deste
mesmo ano, período de agosto a dezembro.
Houve o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pela Divisão de Aproximação com o
Ensino Médio, que contempla as ações nas escolas. O projeto está sendo desenvolvido pela Coordenadoria
para o Fortalecimento da Qualidade de Ensino – CFOR em parceria com as Credes 18, 19 e 20 e, também,
com as Escolas Privadas.
É uma continuação ao projeto Gestão Social nas Escolas, intitulado como “A UFCA está aqui!
Desenhando o futuro e construindo identidades”, ele foi inicialmente desenvolvido no Laboratório
Interdisciplinar em Estudos de Gestão Social (LIEGS) e aplicado no ano de 2015 nas escolas.
O objetivo do projeto é possibilitar a aproximação da UFCA, levando a IES para dentro das
escolas de ensino médio, inserindo o aluno na vida universitária e instigando-o a cursar o ensino superior.
Seus objetivos específicos são:
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Tem ainda como outros objetivos específicos:
8. Fortalecer os convênios e parcerias com as escolas públicas de Ensino Médio vinculadas às
CREDES 18,19 e 20 do Estado do Ceará;
9. Fortalecer os convênios parcerias com as escolas privadas do Ensino Médio da Região do
Cariri;
10. Divulgar os cursos da UFCA em escolas de ensino médio do Estado do Ceará;
11. Possibilitar encontros entre alunos e professores da UFCA com os alunos e professores das
escolas de ensino médio da Região do Cariri;
12. Realizar oficinas com participação efetiva do Grupo de Trabalho das Ações nas Escolas de
Ensino Médio – GTAEEM, permitindo aos alunos potenciais conhecerem as profissões ofertadas
através dos cursos da UFCA.
13. Formalizar parcerias com as demais Pró-Reitorias fins nas ações de aproximação de ensino
médio. (UFCA, 2016, p. 22)

Relato de Experiência do Programa de Projeto de Ensino – PPE

A apresentação que é feita nas escolas consiste na explanação dos pilares de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura da UFCA, sobre os campis, os cursos, assistência estudantil, os projetos ofertados
com direito a bolsas, enfim, toda a universidade em sua complexidade. A fim de que o aluno conheça um
pouco do universo acadêmico e possa se envolver um pouco mais.
Essa apresentação é feita pelos próprios acadêmicos da UFCA, monitores de Projetos dos diversos
Programas da IES e voluntários e conta também com a participação de professores. Essa escolha se deu
pelo fato de que os alunos passaram recentemente pelo ensino médio e hoje estão na universidade, ou
seja, os discentes vivenciaram todo o processo de escolha profissional e pode compartilhar com os jovens
a sua experiência com uma linguagem de fácil compreensão e com isso acredita-se que ocorrerá uma
identificação que favorecerá o desejo em cursar uma graduação.
Para as apresentações, neste ano de 2016, será criado um Grupo de Trabalho para as Ações nas
Escolas de Ensino Médio (GTAEEM) que será composto por um membro titular e um suplente de diversos
setores da PROEN, monitores dos Programas de Ensino e Setores da UFCA (DAE e Acessibilidade). No fim,
espera-se que tenha um representante de cada curso de graduação da UFCA.
No mês de junho e julho de 2016, foi o período de mapeamento das escolas públicas e privadas
da região, foi o momento também de entrar em contato com as CREDES e coordenadores das escolas de
Ensino Médio e formalização oficial das parcerias com escolas e CREDEs com o agendamento de visitas.
No período de agosto e setembro, neste mesmo ano, serão realizadas as primeiras reuniões do
GTAEEM e as primeiras visitas nas escolas. Em outubro e novembro será a continuação das visitas e o mês
de dezembro será reservado para a certificação dos colaboradores do projeto e o início da programação
das ações para o ano de 2017.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pode-se considerar que todos os projetos que foram desenvolvidos pela PROEN/UFCA foram de
grande valia para aqueles que participaram, tanto no sentido acadêmico, profissional, quanto no pessoal.
Em especial, o projeto de Aproximação com o Ensino Médio que contempla as ações nas escolas.
Mesmo que no início desse ano tenha sido apenas a elaboração e planejamento das ações,
possibilitou aos bolsistas o conhecimento quanto à composição de um projeto, bem como foi possível
trabalhar em equipe para que todos os objetivos fossem cumpridos. Conhecimentos estes de suma
importância para o futuro profissional do bolsista, pois ele estará mais preparado para enfrentar os
desafios que surgirão em sua jornada profissional.
Outro ponto importante a ser considerado é que não são apenas os discentes dos cursos de
graduação que se beneficiam desses projetos, as ações nas escolas, por exemplo, beneficiam muito os
alunos do ensino médio, pois muitos deles ainda têm uma visão um pouco fechada no sentido de achar
que a Universidade Federal “não é para eles”.
Muitos deles acreditam que é extremamente difícil passar para um dos cursos da UFCA, alguns
não conhecem o universo diversificado que existe dentro de uma universidade, o quanto de projetos são
desenvolvidos, o quanto a IES ajuda o aluno na sua permanência no curso, com a ajuda de custo e com
atendimento psicológico, entre outros programas de assistência estudantil.
E com a visita dos alunos da UFCA, eles podem vivenciar tudo isso e conhecer muito melhor o
que se passa em uma universidade e tirar deles essa impressão, muitas vezes, distorcida que eles têm em
relação a universidade em si.
O amplo universo da IES é apresentado de forma clara e concisa, com uma linguagem
completamente acessível e de forma criativa para justamente atrair a atenção desses muitos jovens e
despertar neles a vontade de cursar o ensino superior.
Referente ao planejamento das ações, foi possível aprender muito e contribuir de forma produtiva.
O segundo semestre (2016.2) será ainda mais valoroso para o bolsista, pois vai ser viável colocar em
prática tudo aquilo que foi pensado e planejado ao longo desse tempo e de fato implementar o projeto,
tendo uma experiência ímpar para o seu futuro acadêmico, profissional e pessoal.
Outra consideração a ser feita é em relação a equipe que compõe a PROEN, pode-se perceber
uma interação e harmonia entre todos os membros, o que facilita o alcance dos objetivos propostos.
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Relato de experiência: Pedreira
Francisco Rinaldo Pereira Filho
Sebastião Cavalcante de Sousa
Jakson dos Santos Nascimento
Marcondes Pinho de Brito Filho
Wíctor Állyson Dias Rodrigues
1 INTRODUÇÃO

Aulas práticas, direcionadas diretamente ao campo, são de suma importância para a aprendizagem
dos alunos. Dessa forma, durante a viagem de campo da disciplina de Gênese do Solo, ofertada pelo
Professor Dr. Sebastião Cavalcante de Sousa, os alunos tiveram a oportunidade de observar a presença
de rochas ígneas numa pedreira desativada e aprender muito mais sobre a formação de rochas, a ação do
intemperismo no ambiente, e os processos de tectonismo, que também possuem uma relação com esse
tipo de formação rochosa.
Na aula de campo, dentro dessa pedreira, vimos à presença de rochas ígneas, mas, para
entendermos as características e importância desse tipo de rocha é necessário nos remetermos à definição
inicial de “rochas”.
Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. A
camada externa sólida da Terra, conhecida por litosfera, é constituída por rochas. Podem ser classificadas
de acordo com sua composição química, sua forma estrutural, ou sua textura, sendo mais comum
classificá-las de acordo com os processos de sua formação. Pelas suas origens ou maneiras como foram
formadas, as rochas são classificadas como ígneas, sedimentares, e rochas metamórficas. Cada método
de classificação tem sua vantagem e desvantagem e, portanto, é difícil apresentar um método adequado
para classificar quaisquer rochas ígneas.
As rochas ígneas foram formadas de magma, as sedimentares pela deposição de sedimentos e
posterior compressão destes, e as rochas metamórficas por qualquer uma das primeiras duas categorias e
posteriormente modificadas pelos efeitos de temperatura e pressão. Elas são aqueles tipos de formações
rochosas que se originam no interior da Terra, onde é muito quente, o que faz com que, inicialmente,
elas permaneçam sob a forma de magma. A palavra “ígnea” vem do latim “ignis” e significa “fogo”.
Esse magma pastoso vai se transformar em rocha através do processo de solidificação. As rochas ígneas
ou magmáticas compõem cerca de 80% das formações rochosas terrestres. A formação desse tipo de
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composição ocorre a partir de um processo em que as rochas preexistentes transformam-se em lava
graças às condições de altas temperaturas e pressão no interior da Terra. Por isso, sua composição não
permite o acúmulo de fósseis e matéria orgânica (a exemplo do que ocorre com as rochas sedimentares).
Além disso, essas rochas são muito resistentes e de elevada dureza, não apresentando estratificações, ou
seja, não se estruturam em camadas.
Sua formação, através da solidificação do magma, costuma acontecer no interior da Terra, mas
também pode ocasionalmente ocorrer na superfície em função da manifestação de erupções vulcânicas,
em que o magma é expelido e rapidamente se transforma em rocha. Em razão dessas diferenças em sua
gênese, as rochas ígneas são divididas em intrusivas (que se formam abaixo da superfície, que forçam
seu caminho nas rochas vizinhas denominadas rochas encaixantes) e extrusivas (que se formam sobre a
superfície, que possui textura de granulação fina ou aparência vítrea). Em virtude do fato de apresentarem
origens distintas, a composição desses dois tipos é igualmente distinta, de forma que é possível, através
da observação, perceber suas diferenças externas.
Na pedreira, estudamos todo o processo de formação das rochas para que pudéssemos entender
um pouco mais sobre o que realmente ocorreu naquela região, no que se diz respeito aos tipos de rochas
presentes. O que percebemos é que cada tipo de rocha existente possui um tipo de formação caraterística.
As rochas ígneas, como já ditas anteriormente, formam-se a partir da solidificação do magma e envolve
uma série de outros processos.
Além disso, a presença da ação do intemperismo é notória nas rochas que compõem a pedreira.
Esta relação em que a rocha sã sofre processos intempéricos, e assim vai desagregando até as camadas
mais superficiais emergindo então o solo, é um sistema, visto que sistema é uma inter-relação de elementos
constituindo uma entidade ou uma unidade global (Morin, 2000). Os agentes naturais interagem de
forma que cada um corresponde a uma “engrenagem” em que se promove o funcionamento da terra.
2 DESENVOLVIMENTO

Relato de Experiência: Pedreira

A visita ocorreu no dia 12 de maio de 2016, no estado da Paraíba, às margens da BR 427. No
referido dia, os alunos da disciplina de Gênese do Solo ministrada pelo Professor Dr. Sebastião Cavalcante
de Sousa nos dirigiu a uma pedreira desativada, onde funcionava a extração de granito rosa para o comércio.
A região apresentava um relevo montanhoso, exibindo predominantemente as formações chamadas de
Picos de Inselberg que é uma forma residual que apresenta feições variadas tais como crista, cúpula, e
domo, cujas encostas mostram declives acentuados, dominando uma superfície de aplanamento superior.
O termo Inselberg, vem do alemão, e significa “monte ilha”, são na sua grande maioria montanhas précambrianas, geralmente monolíticas, de gnaisse e granito que emergem abruptamente do plano que as
cerca. Como mostrado abaixo na Figura 1.
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Figura 1

Fonte: Wíctor Állyson; 12 de Maio de 2016

Relato de Experiência: Pedreira

Todo o relevo da região foi formado por tectonismo que resulta de ações internas do planeta e
pode se apresentar de duas maneiras: a epirogênese, quando as forças do interior da Terra são verticais,
com ocorrência em áreas estáveis da crosta, e a orogênese, quando essas forças são horizontais, ocorrendo
em áreas instáveis da crosta. O tectonismo influencia na formação de relevo por meio das acomodações
das placas tectônicas que podem ser de aproximação ou de afastamento.
Os movimentos das placas tectônicas são provocados pela quantidade de calor existente dentro
da Terra, dando origem às correntes de convecção que podem ser convergentes e divergentes: a primeira
quando as placas se chocam e a segunda quanto se afastam, e a partir desses eventos há a formação do
relevo citado anteriormente.
O local apresentava uma vegetação denominada caatinga hipoxerófila, que pode ser encontrada
em áreas de características edafoclimáticas favoráveis, como o Agreste Sublitorâneo, onde a vegetação
é composta por um extrato arbustivo-arbóreo, com a maioria das espécies caducifólias e espinhentas,
fazendo-se presentes também, espécies da mata úmida, o que lhe confere um caráter de transição
entre estes biomas (ALVES, 2008). Dentre as espécies vegetais, podem se destacar a canafístula (Cassia
grandis), o juazeiro (Zizipus joazeiro), o mandacaru (Cereus jamacaru), o mulungu (Erytrina velutina),
além de algumas espécies de gramíneas nativas.
O granito encontrado na região tem formação magmática intrusiva, formada no interior da terra
com o resfriamento lento do magma e, posteriormente, emergiu à superfície com os terremotos que
elevaram suas camadas. Esse granito é composto principalmente por cristais de quartzo, feldspato e
biotita, que são resfriados a diferentes temperaturas durante seu processo de solidificação, por isso,
pode-se visualizar diferentes cores e parcelas de cristais dos diferentes minerais que formam esse granito
(Figura 2). Por conta da presença do feldspato e quartzo, essa rocha possui alta dureza e resistência, e
consequentemente mais resistente a absorção de água e desgaste abrasivo. Sua cor é dada principalmente
pela cor dos feldspatos, apresentando na sua grande maioria pontos pretos.
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Figura 2

Fonte: Wíctor Állyson; 12 de Maio de 2016
A rocha encontrada é retirada do seu local de origem fazendo uso de explosivos (Figura 3)
como bananas de dinamite, que ao explodirem, desintegra a rocha em pedaços menores e só assim são
carregados aos caminhões para o comércio, onde é utilizada para diversos fins econômicos na produção
de brita, paralelepípedo para calçamento, bem como na produção de revestimentos de mesas, balcões e
pisos. Por ser um material muito resistente é bastante utilizado na construção civil, e pela sua beleza e
brilho após a refinação, utilizado em decoração e ornamento de ambientes.
Figura 3

Fonte: Wíctor Állyson; 12 de Maio de 2016
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relato de Experiência: Pedreira

Esta aula de campo permitiu uma maior proximidade dos alunos com o conteúdo teórico e
prático, esclarecendo ainda mais a necessidade de conhecer o solo, o processo de formação das rochas,
fatores que afetam e interferem nesse tipo de formação, além dos tipos de rochas existentes.
Explicita o quanto o processo de formação das rochas e outros processos como o intemperismo
é importante para o equilíbrio da natureza, pois, todo esse processo vem desde milhões de anos,
atravessando eras geológicas. Enfim, pode-se passar aos alunos a mensagem de que é grandiosa a ordem
natural do planeta. Aonde as rochas vão sofrendo “lapidações” até que se forme o solo e onde tudo vai
acontecendo de forma sequencial, mas nos momentos em que o homem participa dessas alterações, os
processos podem sofrer mudanças. Isto pode ser percebido nas alterações climáticas que o planeta vem
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sofrendo, o que resulta também na ação do intemperismo sobre as rochas.
Portanto, na formação rochosa da pedreira estudada, o que predominou foram as rochas ígneas
ou magmáticas com ênfase no granito, que era abundante nesse local, além de percebermos a forte
presença do intemperismo físico. O conhecimento teórico adquirido em sala de aula foi posto em prática
na aula de campo, o que resulta, sem dúvidas, numa formação e em um estudo acadêmico mais completo
e abrangente.
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Relato de experiência sobre o
processo educativo da monitoria
em parasitologia médica
Leticia Aguiar de Vasconcelos1
Daiane de Lima da Silva2
Maria do Socorro Vieira dos Santos3
1 INTRODUÇÃO

O módulo Relação Parasito-Hospedeiro, faz parte da grade curricular do terceiro semestre do
curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri, possui um extenso conteúdo programático que, de
acordo com a ementa, envolve:
Conhecimento de protozoários, helmintos e artrópodes de interesse médico – modelos para
descrição de aspectos morfobiológicos dos parasitos e aspectos clínicos e epidemiológicos das parasitoses
mais frequentes na região, além do diagnóstico parasitológico, das principais patologias e as grandes
endemias do Nordeste. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA, 2001. p.38). Além disso, o
módulo conta com Atividades Integradas (AI) e aulas práticas para que seja facilitado o aprendizado do
conteúdo dado em sala de aula e, assim, o aluno possa ter uma melhor qualidade de ensino e maior
interesse pela disciplina.
Para auxiliar os professores no desenvolvimento do raciocínio clínico e identificação das
parasitoses, foi criada, em 2011, a Monitoria de Parasitologia Médica. Desse modo, o aluno usufrui de
horários adicionais em monitoria que incrementam sua prática e conhecimento teórico. O trabalho de
monitoria se desenvolve pela orientação da professora Maria Do Socorro Vieira Dos Santos a qual é
coordenadora do módulo, e ao aluno monitor é atribuída uma série de obrigações e responsabilidades.
Tais como, dedicar-se 12 horas semanais às atividades de monitoria, auxiliar em pesquisas e revisões
sistemáticas e com isso contribuir para o processo de formação dos estudantes de graduação, assim
como facilitar a interação entre estudantes e professores-orientadores nas atividades de ensino, e auxiliar
nas práticas laboratoriais, enfim, colaborar para uma melhor integração e qualidade de ensino oferecido.
Portanto, o projeto de monitoria promove uma melhoria do ensino tanto para o monitor como para o
¹ leticia_1305_@hotmail.com
² daiane.lima.romeiro@gmail.com
³ socorro.vieira@ufca.edu.br
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universitário, uma vez que ambos acabam por expressar suas dúvidas, dificuldades e conhecimentos,
aperfeiçoando o potencial acadêmico de cada um. Além de ser um instrumento de ensino, é mecanismo
motivador, por despertar o interesse pela pesquisa e pela carreira docente.
O objetivo desse trabalho é avaliar a importância da monitoria de Parasitologia como ferramenta
para o aprendizado dos alunos da disciplina durante o período 2016.1.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3 MÉTODOS

Com o objetivo de apresentar o projeto de monitoria para os alunos do terceiro semestre, foi
realizada uma reunião na qual foi exposto o Atlas de Parasitologia Médica, instrumento criado pela Liga
de Parasitologia Médica da UFCA e atualizado regularmente pelos monitores do módulo para auxiliar os
alunos na consolidação dos conhecimentos teóricos. O atlas é um excelente recurso didático, pois nele
estão contidos os slides com o conteúdo abordado em sala de aula, além de vídeos didáticos acerca das
parasitoses, imagens dos hospedeiros e artrópodes e casos clínicos relacionados ao tema.
Cabe a monitoria se reunir semanalmente para a seleção de casos clínicos que serão debatidos
em Atividades Integradas, expomos os casos aos alunos e durante a semana eles pesquisam os termos
obscuros, epidemiologia, sintomas e sinais e tentam desvendar qual a parasitose que acometeu o paciente.
Essa forma de atividade contribui para a consolidação do conhecimento teórico dos alunos estimulando
o pensamento clínico investigativo. Nas atividades integradas os alunos se aprofundam nas parasitoses
em estudo, levantando informações como epidemiologia, tratamento, diagnóstico, vetores e controle.
Há também contribuição para os monitores, que montam os casos pesquisando em artigos científicos e
relatos clínicos em plataformas de pesquisa nacionais e internacionais.
Uma das atividades mais laboriosas foi preparar as lâminas de artrópodes e manusear
adequadamente os microscópios no laboratório de microbiologia, de modo a selecionar as melhores
lâminas para a realização de uma aula prática e estarmos preparados para sanar as dúvidas em relação

Relato de experiência sobre o processo educativo da monitoria em parasitologia médica

A prevalência de parasitoses ainda constitui um grave problema de Saúde Pública e, até hoje, são
de difícil combate e eliminação, pois muitas estão intimamente ligadas aos hábitos de vida e as condições
socioeconômicas e culturais da população. Muitas parasitoses se encontram dentro do grupo de doenças
negligenciadas instituído pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Essas doenças representam um
problema, principalmente no Nordeste, região que possui oito dos dez menores valores de IDH do País
e apresenta as altas taxas de mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida quando comparada as
demais regiões brasileiras.
Diante desse quadro, é importante que os alunos tenham um bom grau de rendimento e concluam
o módulo Relação Parasito-Hospedeiro conhecendo as parasitoses de importância médica principalmente
porque a Universidade se encontra em uma área endêmica de parasitoses e doenças tropicais. Tendo
em vista essa necessidade médica e social, a Monitoria de Parasitologia é um ótimo recurso no auxílio e
preparação dos discentes.
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aos artrópodes estudados. O treinamento aconteceu no laboratório de microbiologia com a assistência
da Técnica Laboratorial Ana Luísa. Na atividade, os alunos se dividiram em duplas ou trios e observaram
as lâminas com artrópodes de importância clínica selecionados previamente, a fim de que os mesmos
possam identificar os parasitos mais importantes da região. Cada grupo ficou responsável pela realização
de um trabalho, no qual deveria constar a morfologia do artrópode, sua taxonomia, seu ciclo biológico,
transmissão, as doenças que causa e os principais sintomas, o diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial,
epidemiologia e o tratamento. Nessa atividade, tivemos que aprimorar nossos conhecimentos sobre
artrópodes, tanto para selecionar as lâminas mais fidedignas à anatomia do artrópode, sanar dúvidas para
auxiliar na correção dos trabalhos feitos pelos alunos. Essas foram algumas das lâminas selecionadas:
Nas imagens abaixo temos lâminas correspondentes aos insetos da família culicidae.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Diante dos aparatos utilizados, a turma de 2016.1 obteve excelentes notas no geral, mostrando a
eficácia das aulas ministradas pelos docentes, o esforço individual dos discentes e o amparo da monitoria.
Ao término do módulo houve uma consulta aos alunos sobre a atuação dos monitores e a abertura
para sugestões a fim de melhorar a qualidade da monitoria. Os alunos demonstraram feedback positivo
e proveitoso em relação ao “Enem de Parasito” e a sua ajuda na realização das avaliações. Também
salientaram que as Atividades Integradas foram importantes para o desenvolvimento de um raciocínio
clínico. Alguns alunos sugeriram a execução de uma aula prática em que fossem demonstrados os diversos
métodos de diagnóstico laboratorial, como o exame parasitológico de fezes e os métodos ELISA E PCR.
Um dos alunos afirmou: “As aulas com questões são muito úteis para nós, aprendemos bastante com elas,
até mais que com aulas teóricas como normalmente é feito nas monitorias. A única coisa que falta são
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Dentro das atividades foram realizados dois encontros para sanar as dúvidas dos alunos acerca
do conteúdo abordado. Nesses encontros, também acontece o conhecido “Enem de Parasito”, isto é, os
monitores selecionam cerca de 40 questões retiradas de concursos públicos que abordem as parasitoses
que foram vistas na durante o módulo. Vale ressaltar que o tema também é muito comum nas provas de
ingresso em residência médica em todo Brasil, reforçando a relevância de aprender os aspectos gerais das
parasitoses.
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mais aulas práticas para que a gente possa entender mais sobre os métodos diagnósticos”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a Monitoria de Parasitologia no período 2016.1, consideramos que a atuação
da mesma foi muito importante para o aprendizado teórico-prático dos alunos. Considerando que as
parasitoses são causa frequente de procura ao atendimento médico, principalmente no Norte e Nordeste.
Tendo por base os dados epidemiológicos e clínicos é importante que os alunos compreendam de maneira
ampla as parasitoses e possam oferecer maior eficácia à comunidade quando se tornarem efetivamente
profissionais da saúde. Em relação às melhorias no plano de monitoria, consideraremos sugestões dos
alunos, contando laboratórios de diagnóstico clínico para exposição de métodos diagnósticos assim como
oficinas práticas para aprimorar as atividades junto à comunidade acadêmica.

PROJETO PEDAGÓGICO: Currículo do Curso de medicina/ Comissão de Reforma Curricular. Fortaleza:
Imprensa universitária, 2001.
MINISTÉRIOS DA SAÚDE. DEPARTAMNENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Doenças negligenciadas:
estratégias do Ministério da Saúde/ Neglected diseases: the strategies of the Brazilian Ministry of
Health. Revista de saúde pública. São Paulo. p 220-202. Abr. 202
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Relatório sobre apresentação de
seminários e a importância desse
tipo de metodologia usada por
professores
Karolaine Silva Bernardo1
Laura Hévila Inocêncio Leite2
1 INTRODUÇÃO

Quando se fala em metodologia de ensino, surgem vários questionamentos acerca de qual é
a melhor forma que possa garantir ou ao menos facilitar o aprendizado do aluno. Assim, o objetivo do
relato é abordar os seminários como importante ferramenta de aprendizado destacando a apresentação
desses na disciplina de princípios de ciências Naturais da Universidade Federal do Cariri, Brejo Santo –
CE, além de nortear a importância desse método quando trabalhado com dedicação e interação entre
componentes de um grupo que elabora e apresenta-os.
Então, para fundamentar a ideia, alguns autores ganham destaque dentre eles Soares, Ferraz e
Veiga que vem fortalecer essa teoria com suas respectivas citações. Além disso, o processo metodológico
usado durante a apresentação de seminários aponta para um caráter de organização por parte dos
alunos, o que pode ser percebido pela sequência e ordem dos pronunciamentos. Sendo assim, de acordo
com tudo relatado, conclui-se que a experiência permite conhecer as peculiaridades de cada educando a
partir das apresentações realizadas.
Este relato vem trazer os principais pontos e relatos realizados na apresentação de seminários
da disciplina de princípios de ciências naturais da Universidade Federal do Cariri, do curso de Licenciatura
Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática do Instituto de Formação de Educadores situado no
município de Brejo Santo – CE. Os seminários, promovidos pela professora Laura Hévila Inocêncio Leite,
que aplica a cadeira, foram realizados como forma de avaliação para os graduandos e contou com a
participação de aproximadamente oito grupos de estudantes, que por sua vez escolheram um tema
específico a ser estudado e exposto à turma em prazo estipulado. O assunto central das apresentações
foi os sistemas orgânicos do corpo humano, sendo esses divididos entre os grupos. Dentre os principais
¹ karolainebernardo2015@hotmail.com
² laura.leite@ufca.edu.br
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objetivos do trabalho estavam: Fornecer informações acerca do assunto de forma que ficasse claro o
que estava sendo mostrado, além de fazer com que a turma se engajasse a fim de proporcionar um
aprendizado entre todos e não somente passado de professor para aluno; Permitir que todos construíssem
seu próprio conhecimento e passassem o que sabiam para o restante da sala da melhor forma possível;
Trazer a abordagem de conceitos vistos de uma forma diferente, haja vista as apresentações que usaram
experimentos para demonstrar um conceito de forma prática.

Podemos perceber que o método de avaliação (seminário) usado pela orientadora da turma é
mais uma das formas que muitos professores utilizam para fazer com que a aula torne-se diferente do
tradicionalismo e que traz benefícios significantes para o processo de ensino-aprendizagem. Quando se
trabalha com processos feitos em grupo, é desenvolvida no aluno a interação social, fator de extrema
importância na maioria das situações da vida de um graduando. Assim, tarefas realizadas em forma de
seminários abrem caminhos para a socialização tanto entre componentes de um grupo como na vida
social de um modo geral. Segundo SOARES e FERRAZ 2002, é fato que o trabalho em grupo vem sendo
um recurso muito utilizado por professores para dinamizar e para estimular a participação ativa dos
alunos no processo de aprendizagem, com o intuito de promover a interação social entre os membros,
beneficiando, com isso, a relação entre aprendizado e desenvolvimento.
Para que um grupo ou equipe alcance suas expectativas na realização de algum trabalho é
importante que haja interação entre o mesmo, no entanto, há sempre aqueles que não conseguem se
relacionar de forma fácil e rápida com os outros, principalmente em um ambiente universitário. Nessa
perspectiva, pôde-se perceber que, apesar de terem sido bem organizados, os seminários contaram com
algumas apresentações em que não houve esta tão necessária interação entre os componentes, talvez
por falta de prática e insegurança ao não ter se acostumado ainda com esse tipo de avaliação. Assim,
a realização de seminários com frequência pode possibilitar aos educandos determinada proximidade
com as pessoas e com o conteúdo estudado, desenvolvendo nele o senso crítico e fazendo com que o
nervosismo atrapalhe o mínimo possível qualquer pronunciamento.
“Uma das características essenciais do seminário é a oportunidade que este cria
para os alunos de se desenvolverem no que diz respeito à investigação, à crítica e à
independência intelectual. O conhecimento a ser assimilado, reelaborado e até mesmo
produzido não é transmitido pelo professor, mas é estudado e investigado pelo próprio
aluno, pois este é visto como sujeito de seu processo de aprender. SOARES e FERRAZ,
n.d apud VEIGA, 2002, p.110”.

Além disso, quando se promovem seminários ou aulas para os estudantes como forma de
avaliação, principalmente para compor notas de provas, surge de certa forma um medo ao pensar quais
serão os critérios avaliados e as possíveis críticas, no bom sentido, que poderão ser feitas com respeito ao
conteúdo ou postura por exemplo. No entanto, é necessário que o aluno passe a encarar questionamentos
ou inferências vindas seja do professor ou do restante da turma como forma de melhorar ainda mais
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aquilo que deixou a desejar.
“O objetivo da avaliação de desempenho é a melhoria dos resultados através do
mapeamento e desenvolvimento dos membros da equipe. A partir dessa, serão
identificadas a necessidade de treinamento, de realocação de pessoas, melhoria
das relações humanas e a mudança de comportamento ocorrerá a partir do
autoconhecimento. REMBRANDT e PEREIRA apud CHIAVENATO (2004).

“Os trabalhos em grupos, quando feitos com critério e seriedade, são ferramentas
eficientes no processo de construção do conhecimento. Porém, na medida em que
os alunos e professores não conseguem eficientes resultados nas suas tentativas
de utilizar grupos para realizar atividades acadêmicas, passam a desacreditar nessa
metodologia e transferem essa descrença para o seu mundo profissional, dificultando
a quebra de paradigmas” SIRENA, Ângela; ALMEIDA, 2005.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como a observação da participação de todos neste processo só podia ser feita em dias e horários
diferentes, foi sorteada a ordem de apresentação de cada grupo para que cada um pudesse se organizar
da forma que lhes seria melhor. Ao dar início de acordo com a ordem, cada equipe, no máximo uma por
aula, (aproximadamente cinquenta minutos), pôde socializar o conhecimento adquirido em seus estudos
e leituras com restante da turma. Chegando o dia de cada um dos grupos, eles tomavam suas posições
à frente e faziam uso de alguns recursos tecnológicos como retroprojetores ou slides e da forma que
haviam se preparado.
Como os critérios de avaliação valiam para toda a turma, todos tinham convicção que um deles
era a concentração tanto dos que assistiam quanto dos que apresentavam, e a partir dessa afirmação
pôde ser percebida a atenção de muitos no momento da realização de um experimento feito por uma
das equipes que se pronunciava, o que vem mais uma vez fortalecer a ideia de que aulas diferentes do
tradicional como as experimentais não só chamam como prendem a atenção do educando.
4 RESULTADOS OBTIDOS

Realizado no final do primeiro semestre de 2016, o seminário foi considerado pelos estudantes
como uma das melhores formas de avaliar o desempenho de um aluno e de absorver conhecimentos, uma
vez que possibilita troca de experiências entre todos a partir do surgimento de dúvidas sobre diferentes
sistemas do corpo humano, além de proporcionar reflexões acerca de alguns distúrbios que são causados
por maus hábitos alimentares, por exemplo.
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Apesar do trabalho em grupo ser visto por muitos como uma das melhores formas de construir
conhecimentos é necessário nortear a importância do consenso e do respeito às divergentes opiniões que
deve prevalecer entre os membros a fim de que essa ferramenta possa ser eficiente e trazer realmente
benefícios ao aprendizado de todos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente relato torna-se visível a importância de trabalhos feitos em grupo e sua respectiva
apresentação, uma vez que possibilita economia de tempo que seria gasto pelo professor para lecionar
cada tema em particular, além de desenvolver no aluno habilidades como se expressar em público.
A partir das apresentações desenvolvidas, passa-se a conhecer melhor o perfil dos estudantes
da turma dois do primeiro semestre do curso de graduação Interdisciplinar em Ciências Naturais e
Matemática. Além disso, pôde ser observado que muitas equipes tiveram um pouco de dificuldade de
expor tudo aquilo que haviam estudado dentro do tempo estipulado pela orientadora da turma, no
entanto, isso não isentou a característica de seminários satisfatórios e compreensíveis pela maioria.
Diante disso tudo é perceptível que todas as “aulas” desenvolvidas na turma se mostraram de
grande importância tanto na absorção como na construção de conhecimento pelos educandos além de
permitir conhecer as peculiaridades de cada um no processo de apresentação.
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Durante os dias de apresentação, aproximadamente seis dias, os componentes da turma
envolveram-se ativamente nos questionamentos propostos ao seminário, demonstrando interesse pelas
discussões que o mesmo proporcionou. Na avaliação geral dos representantes, a experiência de dar uma
“aula” foi exitosa, tanto como momentos em que foram mostrados pontos positivos e negativos de cada
um, quanto pelo conhecimento adquirido por todos neste momento.
Oportunizou-se também a distribuição aos estudantes de questionários compostos por cinco
questões a fim de medir o grau de atenção ao conteúdo apresentado, questionário esse que foi elaborado
de acordo com o critério pedido pela educadora da turma, que no caso seria de perguntas objetivas.
A partir das apresentações, tornou-se notório que muitos alunos que participaram destas traziam
consigo algumas dificuldades de se expressar diante de muita gente, no entanto, a maioria demonstrou
esforço para que o assunto fosse realmente compreendido por todos e assimilado também pela professora
que estava avaliando o grupo.
Além disso, acredita-se que o interesse da professora, em parte, alcançou suas expectativas,
uma vez que a mesma relatou, ao término de todas as apresentações, seu sentimento de satisfação com
respeito às apresentações em geral. Ademais, as informações trazidas e as colocações feitas por alguns
alunos fez com que surgissem debates relativos a cada tema, o que representa participação e atenção
de muitos ao conteúdo. Assim, ao final de cada aula era disponibilizado um tempo para que dúvidas e
questionamentos fossem feitos em relação àquilo que se tinha acabado de ver e ouvir.
Considera-se também como resultado a aprovação de praticamente toda a sala na disciplina,
o que faz com que a metodologia de avaliação usada pela professora caracterize-se como benéfica ao
aprendizado do educando e dê êxito aos trabalhos realizados em grupo, que quando elaborados com
esforço e interação entre todos configura sinônimo de desenvolvimento educacional.
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Técnica vocal: processo de
aprendizagem e sua utilização em
oficinas de voz para professores
da rede estadual de ensino
Luiza Maria das Graças Mayhampsan Oliveira de Moura1
Simone da Silva Santos2
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo investigar o processo de aprendizagem da técnica vocal aplicado
nas oficinas de Cuidados com a Voz destinada aos professores da rede pública de ensino. Essas oficinas
foram realizadas pelos bolsistas do PET Música da UFCA. O Programa de Educação Tutorial (PET) –
Conexões de Saberes da Universidade Federal do Cariri (UFCA) possibilita através de suas atividades uma
troca de conhecimentos entre comunidade acadêmica e comunidade externa. Nesse sentido, o aluno
bolsista se torna o protagonista nas ações desenvolvidas, com trabalhos na produção dessa prática que
estão fora do currículo institucional, mas de importância na formação do discente.
O PET Música UFCA é um dos projetos do Curso de Música – Licenciatura da Universidade
Federal do Cariri (UFCA), campus Juazeiro do Norte. O Curso de Música oportuniza formar profissionais
capacitados para o desenvolvimento de um trabalho responsável em educação musical na região do
Cariri.
Esse artigo apresenta as atividades direcionadas à voz, desenvolvidas pelo PET MÚSICA UFCA.
Utilizando o conhecimento adquirido durante o curso de Música nas aulas de técnica vocal e canto coral
e, a partir de palestras e oficinas, ofertadas pelo PET MÚSICA UFCA com profissionais da área.
Durante o ano de 2014, alguns dos alunos bolsistas do PET Música da UFCA passaram a
desenvolver a atividade de Estágio Supervisionado nas escolas que está contemplado na matriz curricular
do curso de música. Nesse período, os alunos puderam identificar nos professores, como também nos
¹ luizamouramusica@gmail.com
² simonesilvas1526@gmail.com
³ vanessa.ufca@gmail.com
4
marcoviolino1@hotmail.com

212

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A TÉCNICA VOCAL
Todo ser humano possui uma voz única. Esta carrega características próprias capazes de dar ao
ser uma identidade vocal. A voz nos transmite, e carrega, características como sexo, idade e personalidade.
Para algumas pessoas a voz é muito mais que isso. Ela é o instrumento de trabalho, cantores, atores,
locutores, professores e de tantos outros profissionais da voz utilizam esse instrumento, muitas vezes tão
esquecido na importância, como ferramenta de trabalho.
Uma consciência vocal é necessária para que haja o cuidado com esse instrumento tão precioso.
A voz humana é, portanto, um instrumento único, desde que o profissional saiba torná-la expressiva
(DINVILLE, 1993). Tendo em vista que os professores são profissionais da voz, e que estes devem cuidar
e preparar seu instrumento de trabalho para a carreira letiva, o uso da técnica e higiene vocal são
primordiais para esse trabalho de expressividade e saúde da voz.
A partir disso podemos constatar que o trabalho da técnica vocal é de fundamental importância
para mantermos uma boa saúde vocal. Sendo que as técnicas vocais são um conjunto de procedimentos
facilitadores da voz que possibilitam assim que os profissionais tenham um bom desempenho vocal e
auxiliam assim na sua rotina de trabalho e diminuam os riscos de desenvolverem problemas futuros no
seu aparelho fonador.

Técnica vocal: processo de aprendizagem e sua utilização em oficinas de voz para professores da rede estadual de ensino

próprios alunos que estavam no estágio, dificuldades relacionadas à voz durante a carga horária letiva.
Isso ocorreu devido ao uso incorreto da voz e do seu emprego por longos períodos, estes são alguns dos
fatores que prejudicam o aparelho fonador.
Buscando encontrar soluções para esses problemas percebidos nos professores da escola
pública durante o estágio, os petianos (Bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET) utilizaram as
informações obtidas durante o aprendizado nas aulas da disciplina de técnica vocal, disciplina de canto
coral no curso de música, como também, nas atividades promovidas pelo PET MÚSICA. A importância do
desenvolvimento das oficinas e da escrita desse trabalho se dá pelo fato de que na região do Cariri não
ocorre atividades como essa para professores, que são profissionais da voz e muitos não possuem esse
entendimento.
O PET Música promoveu oficinas sobre técnica vocal com a soprano coloratura Tatiana Figueiredo
e cuidados com a voz com a fonoaudióloga Gyllyane Cabral. Essas experiências habilitaram os petianos
a oferecer, com as devidas adaptações, oficinas para conscientização dos professores a respeito dos
cuidados com a voz.
Diante do cenário apresentado pelos professores da rede pública dialogando com o processo
de aquisição dos conhecimentos adquiridos pelos bolsistas, apresentamos como objetivo geral deste
artigo investigar como acontece o processo de aprendizagem de técnica vocal e cuidados com a voz para
utilização da técnica vocal nas oficinas de voz direcionadas aos professores da rede estadual de ensino
em Juazeiro do Norte.
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2. 2 AS OFICINAS DE VOZ
Oficina é uma forma de construir conhecimentos, com ênfase na ação, sem perder, porém, a base
teórica. Ela acontece como um momento de aprendizagem entre sujeito e objeto, aproximando cada vez
mais do objeto estudado.
A oficina é, portanto, um momento de vivenciar e repassar o conhecimento significativo que foi
adquirido durante todo o processo de estudo da técnica vocal, seja nas disciplinas do curso de Música
– Licenciatura, ou durante as atividades promovidas pelo PET MÚSICA UFCA, e até mesmo na sala de
aula no Estágio, seja como professor ou observando os docentes. A oficina é um momento de ação para
o aluno, momento em que ele transfere o conhecimento, adquirindo e assim aprende ainda mais ao
repassar essas informações, aprendendo enquanto ensina.
3 METODOLOGIA

A proposta metodológica dessa pesquisa se caracteriza no aporte qualitativo do tipo estudo de
caso. Definindo o estudo de caso, Gil (2012) afirma que “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento e detalhado,
tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados” (GIL, 2012).
De acordo com YIN, “o estudo de caso é um estudo empírico que investiga o fenômeno atual
dentro do seu contexto da realidade. Quando as fronteiras entre os fenômenos e o contexto não são
claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidências” (GIL, 2012).
Este trabalho classifica-se como um estudo de caso com observação participante, pois nele
consiste a participação real dos autores, durante a construção e apresentação do conhecimento. Segundo
Gil (2012), o estudo de caso tem também como propósito descrever situações onde estão sendo feitas
determinadas investigações. Em relação à pesquisa participante, Gil nos diz que o observador deve se
integrar ao grupo objetivando realizar uma investigação. Nesse sentido, por meio do desenvolvimento
dos trabalhos de voz promovidos e realizados pelo PET MÚSICA UFCA, os alunos discutirão durante
essa pesquisa, como se deu a construção do conhecimento durante os anos de 2015 e 2016. Serão
consideradas também as atividades do ano de 2014 para o desenvolvimento e realização das oficinas de
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A voz é como a identidade da pessoa (SOBREIRA, 2003). O professor, em especial, utiliza a voz
como forma de transmissão de conhecimento e assim, fabrica no aluno uma percepção da sua identidade
vocal. O docente deve então possuir uma consciência vocal, onde ele seja capaz de identificar problemas
e dificuldades relacionadas ao seu aparelho fonador durante a carga horaria de trabalho.
Os trabalhos da técnica vocal e dos cuidados com a voz possibilitam a produção desse
conhecimento e percepção no professor, fazendo com que este se torne um canal de informações levando
o seu conhecimento para os alunos. A técnica vocal oportuniza ao docente um maior conhecimento
sobre o seu aparelho fonador e um melhor desempenho em sala de aula, pois trabalha com percepção
e preparação vocal. Todo profissional da voz deve ter a consciência de que a voz é seu instrumento de
trabalho e, por isso deve estar sempre bem cuidada e aquecida (MATHIAS, 1986).
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cuidados com a voz, promovidas pelo PET.
4 ANÁLISE DE DADOS

A disciplina de técnica vocal do curso de Música – UFCA trabalha técnica vocal durante os 3
(três) primeiros semestres do curso, direcionada ao canto coral e canto popular. A disciplina apresenta
também cuidados e higiene vocal para profissionais da voz. Como o curso é de Licenciatura, um dos
pontos trabalhados nas aulas é o cuidado que o profissional deve ter com seu instrumento de trabalho e
todo preparo que ele deve fazer antes de utilizar a voz, seja ela falada ou cantada.
Chamou-nos a atenção uma aula de técnica vocal onde nos foi apresentado um vídeo sobre
cuidados com a voz. No vídeo, os protagonistas eram dois professores. Um professor cuidava da sua voz,
com exercícios de preparação vocal, higiene vocal e conscientização do seu instrumento de trabalho,
contudo o outro professor não tinha consciência que a voz era seu recurso de trabalho, e não fazia nada
para ajudá-la no seu desempenho durante a carreira letiva. A história nos apresentava situações cotidianas
dos dois, em casa, no trabalho e, especialmente, em sala de aula, e como eles empregavam a voz durante
essas situações. Percebemos que o professor que cuidava da voz, apresentava uma ótima qualidade vocal
em todas as atividades desempenhadas, já o outro professor sentia desconfortos na voz e as pessoas
de seu convívio também percebiam as suas dificuldades. Ao assistirmos ao vídeo pudemos identificar o
quanto é importante o cuidado e preparo vocal para os professores, e que nós como educadores musicais
deveríamos passar essas informações adiante.
4. 2 DIA DA VOZ 2015 E 2016
O PET MÚSICA UFCA organizou em 2015 e 2016 palestras em alusão ao Dia Mundial da Voz
(dia 16 de abril), com o tema: “Você é amigo da sua voz?”. Contamos com a presença da fonoaudióloga
Gyllyane Cabral, nas duas edições, que nos fez uma enriquecedora exposição sobre cuidados que devemos
tomar todos os dias com a nossa voz, falada ou cantada.
A primeira aula, em 2015, contou com a apresentação do que é o aquecimento vocal e do
seu objetivo de preservar a laringe, aumentando também a temperatura muscular e o fluxo sanguíneo,
favorecendo a vibração adequada das pregas vocais. O aquecimento foi feito com movimentos cervicais
e de ombro; rotação de língua; mastigação + som nasal + emissão de vogais; bocejo e suspiro; sons
vibrantes + glissando ascendente em T, M e F; sons vibrantes em T, M e F. Após aquecimento, o trabalho
de desaquecer foi realizado para retomar o padrão vocal comum.
A fonoaudióloga nos apresentou que o desaquecimento objetiva a preservação da saúde laríngea,
a redução da temperatura corporal e fluxo sanguíneo, e um relaxamento muscular, proporcionando um
conforto vocal. Ainda nos foram apresentadas técnicas de desaquecimento vocal, como: reidratação por
via direta durante 7 (sete) ou 10 (dez) minutos, utilizando o aparelho de nebulização ou inalação com
vapor de água fervente; sons fricativos + sons glissando descendente; firmeza glótica.
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4. 1 DISCIPLINA DE TÉCNICA VOCAL E CANTO CORAL

215

Anais – III Mostra UFCA: Ensino | Sumário

4. 3 OFICINA DE TÉCNICA VOCAL COM TATIANA FIGUEIREDO

Promovida pelo PET MÚSICA UFCA, o masterclass com a soprano coloratura Tatiana Figueiredo,
aconteceu no dia 04 de dezembro de 2015, com carga horária de oito (8) horas, na Universidade Federal
do Cariri. Contando com a presença de alunos do curso de Música e cantores da região do Cariri.
A soprano Coloratura Tatiane Vanderlei de Figueiredo nasceu em Crato – Ceará, mas saiu da região
do Cariri para buscar um espaço na música lírica na Itália. Participou de vários concursos internacionais
de canto lírico e foi premiada em alguns desses concursos.
A oficina aconteceu em dois momentos. O primeiro com aulas de técnica vocal em grupo,
contando com orientações para todos os participantes. Tatiana também apresentou algumas observações
para os cantores, tais como cuidados relacionados à voz cantada, à voz falada, alimentação, preparação
vocal, repouso vocal e demanda de trabalho (mau uso e uso exagerado). Esse momento promovido teve
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Em 2016, nos foi apresentada uma enriquecedora palestra sobre “Voz”. Gyllyane nos apresentou
como a voz é produzida. A produção ocorre a partir do ar que inspiramos, que passa pela laringe fazendo
com que as pregas vocais vibrem, o som é amplificado pelas caixas de ressonância (faringe, boca, nariz),
e formado pela língua e lábios, os articuladores. Ela nos alertou sobre os especialistas responsáveis
pelo cuidado da voz, o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. O otorrinolaringologista é o
profissional da saúde responsável por avaliar a voz e tratá-la reabilitando e orientando. Ele também é
o responsável na realização do exame de videolaringoscopia. Esse exame detecta através de imagens
possíveis problemas vocais, como: fendas, nódulos, pólipos, úlceras, entre outros. O outro profissional
responsável é o fonoaudiólogo, capacitado em avaliar a saúde vocal e reabilitá-la, com orientações e
treinamento vocal.
Ainda durante a palestra, Gyllyane nos apresentou alguns fatores que causam alterações na voz,
dentre eles: falar por longos períodos e sem pausa; fala acelerada; alta intensidade de fala; tosse ou pigarro
frequente; uso de técnicas inadequadas; longos períodos sem ingestão de água ou alimentos; alimentos
gordurosos, condimentados ou gaseificados. Alguns hábitos também podem prejudicar a saúde vocal,
como: fumo; ronco; a exposição a poeira; inalação de produtos químicos (como produtos de limpeza).
A fonoaudióloga nos confirmou que alguns problemas alérgicos interferem na saúde vocal. As famosas
“ites” (bronquite, rinite, sinusite); alergias a pelos de animais, pólen e poeira; problemas relacionados
ao estômago, principalmente, o refluxo. Estes são fatores que podem colaborar no aparecimento de
problemas vocais. Sintomas como: rouquidão; falhas e/ou cansaço na voz; presença de ar na voz, cantada
ou falada; dor, ardência, aperto, incômodo, ao falar; devem ser investigados para cuidado e tratamento
da saúde vocal. Foi de fundamental importância a Gyllyane passar essas informações, para que todos
pudessem conhecer melhor o seu aparelho fonador e buscassem cuidar melhor da sua voz tomando as
devidas precauções para evitar problemas futuros nas suas pregas vocais. Todos gostaram muito dessa
palestra, ficaram gratos por terem a presença da fonoaudióloga Gyllyane, pois além de ter a oportunidade
de conhecer um profissional da voz, puderam tirar suas dúvidas quanto aos cuidados vocais, buscando
assim uma boa saúde vocal.
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5 RESULTADOS

Possuindo um caráter formativo, o grupo PET MÚSICA – UFCA despertou o desejo de repassar
os conhecimentos adquiridos na Universidade para elaborar oficinas dentro e fora do âmbito acadêmico,
com o intuito de conscientizar vocalmente os profissionais da voz.
Decorrente da necessidade de também ofertarmos oficinas para a comunidade externa,
elaboramos uma oficina voltada aos professores da educação básica atendendo assim a necessidade da
comunidade local, realizando atividades voltadas para cuidados com voz.
A oficina de voz tem como objetivo conscientizar os professores da rede pública de ensino, e
demais profissionais da voz que nos procuram, a cuidarem do seu instrumento de trabalho. É importante
ressaltar que as oficinas possuem o intuito de ensinar técnicas vocais do canto coral a partir de exercícios
que os ajudem a cuidar do seu aparelho vocal. Nosso desejo é que eles se informem e cuidem das suas
vozes a partir do início da aula até o término da carga horária de seu trabalho. Fazendo com que se
conscientizem da importância e do cuidado que devemos ter, tendo em vista que muitos fazem uso
inadequado da voz em atividades letivas, colocando em risco a sua saúde e ameaçando o seu rendimento
como profissional, devido à falta de preparo vocal, condições inadequadas de trabalho e o uso excessivo
da voz.
A Oficina intitulada “Cuidados com a Voz para Professores”, teve várias edições. Os professores
comprometem seu bem-estar vocal, ameaçam seu rendimento profissional e a duração da carreira (letiva).
Percebemos que a falta de preparo vocal, as condições inadequadas de trabalho e o uso excessivo da voz
são os fatores que mais causam problemas vocais nos professores. Nas oficinas, procuramos trabalhar
com vídeos que contenham informações diretas de prevenção e manutenção da voz, realizamos alguns
exercícios de relaxamento corporal, vocal, aquecimento e desaquecimento vocal. É importante ressaltar
que as oficinas são bem aceitas pelos professores, sendo que muitos deles se identificam com alguns dos
problemas citados e todos se comprometem a utilizar de forma correta o seu aparelho fonador.
As oficinas de Cuidados com a Voz, durante 2015 até junho de 2016, tiveram duas edições
realizadas na Escola Estadual Wilson Gonçalves na Cidade de Crato-CE e uma na E.E.E.P. Professor
Moreira de Sousa em Juazeiro do Norte. O trabalho é a princípio realizado com discussões sobre os

Técnica vocal: processo de aprendizagem e sua utilização em oficinas de voz para professores da rede estadual de ensino

como objetivo auxiliar os cantores do curso de Música – Licenciatura e cantores da região do Cariri, não
tendo como pré-requisito ser profissional no canto.
O segundo momento aconteceu com um trabalho individual. O aluno cantava e Tatiana fazia as
observações e correções relacionadas à postura, voz, interpretações e emissão. Os demais cantores, que
estavam presentes e assistindo, tinham também a oportunidade de aprender com as observações feitas
aos colegas.
A partir desse trabalho desenvolvido por Tatiana, pudemos observar e aprender como deve ser
feito o trabalho vocal tanto em grupo como individual. Com a ajuda dessa aula, alguns petianos sentiram
o desejo de desenvolver oficinas voltadas para o canto popular e para professores da rede pública de
ensino.
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cuidados que se deve ter com o aparelho fonador, considerando que ele é o instrumento de trabalho, e
que é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das atividades na sala de aula. Vimos o
que eles poderiam fazer e o que deveriam evitar para terem um melhor rendimento na diária do trabalho.
Debatemos sobre alguns alimentos que devem ser acrescentados na rotina deles, como a maçã e algumas
bebidas como o café que deveria ser evitada ou ter o seu consumo reduzido. Realizamos diversos exercícios
de respiração, relaxamento, aquecimento e desaquecimento vocal para que eles pudessem realizar no seu
dia a dia e assim começarem a cuidar melhor da sua voz. Tiramos diversas dúvidas que os professores
tinham a respeito de como melhorarem a sua rotina e de como eles poderiam usar sua voz sem forçar ou
prejudicar, tendo assim um bem-estar vocal.
As palestras realizadas tiveram pouco mais de uma hora de duração e aconteceram durante o
planejamento das atividades de aproximadamente vinte e cinco professores na escola Estadual Wilson
Gonçalves e na escola Professor Moreira de Sousa a atividade aconteceu com os professores DTs (diretores
de turmas).
Recebemos o convite para realização da oficina de Cuidados com a Voz com o Grupo De Teatro
do Instituto Federal – Campus Juazeiro do Norte. A oficina aconteceu no auditório do Instituto Federal
de Juazeiro do Norte e teve, em média, uma hora e meia de duração. Foi a primeira vez que ministramos
uma palestra para um grupo de teatro, já que esse trabalho costuma ser apresentado para professores,
entretanto os adolescentes foram receptivos e atenciosos conosco durante a aula.
A palestra abordou os cuidados que os profissionais da voz devem tomar diariamente para
preservação da saúde vocal. Tais como: alta intensidade de fala – velocidade de fala acelerada, falar por
longos períodos; tosse, pigarro; longos períodos sem a ingestão de água e/ou alimentos; refluxo; ingestão
de alimentos condimentados, gordurosos, gaseificados, chocolates, café, derivados do leite. Perguntas
foram surgindo e as dúvidas foram esclarecidas. Dúvidas, principalmente, em relação à intensidade e os
longos períodos de fala durante as apresentações.
Após a abordagem do que não devia ser feito, aconteceu a apresentação de exercícios que
preparam o aparelho vocal para as atividades, alguns exercícios de relaxamento e aquecimento foram
apresentados e realizados com os alunos. Exercícios de relaxamento do corpo, movimentos cervicais, do
ombro, da face, da língua, e, de ressonância e vibração, utilizando língua e lábios, e, respiração. Todos
participavam atentamente.
Posteriormente aos exercícios de relaxamento e aquecimento vocal, foram apresentadas algumas
dicas para a manutenção do bom funcionamento do trato vocal, algumas dicas mencionadas foram: ingerir
muita água, pequenos goles durante a fala; falar devagar; ter uma boa dicção; usar roupas confortáveis;
não realizar competição sonora; comer uma maçã todos os dias, ou sempre que puder.
Em seguida, um trabalho de desaquecimento vocal foi realizado com relaxamento das cordas
vocais, alguns dos exercícios de relaxamento foram feitos novamente e realizamos alguns de firmeza
glótica. A apresentação da opção do repouso vocal e da hidratação por via direta (utilizando água no
inalador, ou água quente abafada) também foram esplanadas.
Ao término da palestra, os alunos relataram que este trabalho é de grande importância para os profissionais
da voz. Espera-se que todos desenvolvam o hábito de preparar o corpo e a voz para as atividades diárias
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, podemos verificar ao fim deste trabalho, que os objetivos propostos foram alcançados.
Através das oficinas vivenciadas, pudemos nos preparar melhor e oferecer ao público oficinas voltadas
para o cuidado com a voz, uma forma de orientar esses profissionais o quão importante é ter uma boa
saúde vocal e que as medidas a se tomarem não são difíceis, basta apenas se tornar parte da rotina de
cada um. Durante as oficinas, conseguimos apresentar de forma simples e didática como esses cuidados
devem acontecer e, tiramos dúvidas que muitos professores traziam consigo.
Foi notória a aprovação dos professores em relação ao trabalho da oficina. A partir das
informações apresentadas nessas oficinas, conseguimos tirar as dúvidas frequentes e conscientizar do
preparo e explanar sobre o cuidado do trato vocal. Todos que vivenciaram este trabalho perceberam o
quanto é importante cuidar da voz para o bom e longo desempenho vocal profissional. Todo este trajeto
foi muito importante para nós, pois nos possibilitou aprender mais sobre a área, além de transmitirmos
o que já sabíamos, aprendendo ainda mais durante o período de transmissão. Complementamos assim
a nossa formação como futuros educadores musicais, já conscientizando alguns profissionais e, futuros
colegas de trabalho, sobre a importância da voz para o professor, seu uso essencial e conscientização
sobre os cuidados vocais.
REFERÊNCIAS

DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. 2. ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
GIL, Carlos Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
MATHIAS, Nelson. Coral, um Canto Apaixonante. Brasília: MusiMed, 1986.
SOBREIRA, Silvia. Desafinação Vocal. 2. ed. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.

Técnica vocal: processo de aprendizagem e sua utilização em oficinas de voz para professores da rede estadual de ensino

de trabalho.
É importante ressaltar que realizamos também uma oficina na II Mostra UFCA – Musicalizando
na MOSTRA UFCA (PET Música UFCA) voltada para a Técnica Vocal/Canto popular. A oficina realizada
teve como objetivo auxiliar os cantores do curso de Música – Licenciatura e cantores da região do Cariri,
não tendo como pré-requisito ser profissional no canto. Assim, o Musicalizando na MOSTRA UFCA (PET
Música UFCA) - Oficina de Técnica Vocal/Canto Popular reuniu diversos cantores, tanto alunos da UFCA
como também da comunidade.
O encontro proporcionou aos petianos ministrantes o desenvolvimento de todo conhecimento
adquirido durante as oficinas e palestras assistidas, e ao longo das oficinas aplicadas pelo PET MÚSICA
UFCA, para os professores e alunos do teatro. A experiência conquistada com as atividades de técnica
vocal do curso e das oficinas e palestras promovidas pelo PET MÚSICA UFCA foram primordiais no
desenvolvimento dessa atividade.
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Resistência dos materiais: Círculo
de Mohr
Arthur Aires Lima1
Washington Queiroz2

1 INTRODUÇÃO

O estudo a respeito da representação gráfica bidimensional de tensões em corpos com meio
contínuo se inicia com Karl Culmann, engenheiro alemão nascido na cidade de Bergzabern em 1821. Após
uma carreira de sucesso direcionada à construção de pontes e ferrovias, Culmann tornou-se professor
de “teoria das estruturas” no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, onde teve a oportunidade de
desenvolver suas ideias no uso de métodos gráficos para análise de estruturas. Em 1866, Culmann
publicou o livro “Die graphische Statik” onde ele introduz métodos para construções do diagrama de
momento fletor e solução gráfica para vigas contínuas (posteriormente simplificada por Mohr).
Christian Otto Mohr nasceu em 1835 em Wesselburen, Alemanha. Assim como Culmann, Mohr
trabalhou como engenheiro de ferrovias antes de introduzir-se no âmbito acadêmico. Foi pioneiro na
utilização de linhas de influência para cálculo de deflexão em vigas contínuas, no uso de gráficos para
solução de equações com três momentos e no conceito de trabalho virtual para cálculo de deslocamento
de juntas de treliças. Contudo, sua contribuição mais famosa foi a inclusão de aplicações bidimensionais
(círculo de Mohr) e tridimensionais para o círculo de tensões de Culmann. Morh também ficou famoso
por sua contribuição na teoria das falhas, onde fez uso do seu círculo de tensões para propor que os
esforços máximos suportados por determinado material podiam ser obtidos por um envelope tangente
aos círculos de tensões durante a fratura determinada em ensaio de tensão e compressão.
Atualmente, o círculo de Mohr é amplamente utilizado na disciplina de Resistência dos Materiais
para transformação de tensões e deformações em uma seção qualquer da viga, pois facilita a compreensão
do aluno acerca de tais conceitos e procedimentos. Dessa forma, a monitoria da disciplina de Resistência
dos Materiais 1 e 2 da Universidade Federal do Cariri, em alinhamento com seu propósito de promover
assistência acadêmica para os alunos que estejam cursando estas determinadas disciplinas, elaborou este
artigo com o objetivo de sintetizar os conhecimentos cabíveis a respeito do Círculo de Mohr, bem como
¹ arthurcross2008@hotmail.com
² washington.queiroz@ufca.edu.br
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promover instruções práticas para as resoluções de exercícios e atividades acerca desse assunto.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para que o indivíduo possa aplicar corretamente o círculo de Mohr é imprescindível que o mesmo
esteja a par dos seguintes fundamentos inerentes à mecânica e resistência dos materiais:
•

Tensão normal: Representa a razão entre a força que age perpendicularmente a uma área e a
área em que ela se aplica. Sua representação é dada pela letra grega .

•

Tensão de cisalhamento: Representa a razão entre a força que age perpendicularmente a uma
área e a área em que ela se aplica. Sua representação é dada pela letra grega .

•

Obs: Os índices i e j representam o plano e/ou o sentido das tensões. Índice i representa o plano
em que esta exercida a tensão normal e o j indica o sentido da tensão de cisalhamento.

•

Estado simples de tensão: Estado onde atua apenas uma tensão normal em uma direção

•

Estado duplo de tensão: Estado onde atuam duas tensões normais em duas direções diferentes:
Figura 1 – Estado duplo de tensão

• Estado triplo de tensão: Estado onde atuam tensões normais em todos os três eixos.
• Transformações de tensões: Consiste em transformar as componentes de tensão de um elemento
com determinada orientação em um elemento com orientação diferente.

Resistência dos Materiais: Círculo de Mohr

Fonte: Mascia, N. T. (2006)
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Figura 2 – Transformação de tensão

Fonte: Hibbeler, (2009)
Equações gerais da transformação de tensões:

• Convenção de sinais: As tensões normais serão positivas quando representarem esforços de
tração. A tensão de cisalhamento será positiva quando as setas convergirem para o canto
superior direito ou para o canto inferior esquerdo. A figura a seguir apresenta a situação onde
as três tensões são consideradas positivas:
Figura 3 – Convenção

• Tensões principais: São as tensões normais obtidas em uma determinada orientação na qual a
componente tangencial (cisalhante) é nula e as tensões normais são as maiores existentes. São
encontradas pela seguinte equação:

Resistência dos Materiais: Círculo de Mohr

Fonte: Hibbeler, (2009)
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A orientação do plano em que se encontram as tensões principais (plano principal) é dada por:

• Tensão de cisalhamento máxima do plano: A tensão de cisalhamento máxima possivelmente
obtida através da rotação do plano. É dada por:

A orientação do plano em que se encontra o cisalhamento máximo (plano de cisalhamento
máximo) é dada por:

Raio: O raio do Círculo de Mohr é dado pela seguinte equação:

Em suma, as principais equações de transformação de tensão são expostas no quadro a seguir:

Resumo

Plano Principal

Tensão
Normal

Tensão de
Cisalhamento

Tg2Ɵ =

Tg(2σs) = -

σmed =

σ1,2=

Não existe
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Ɵ

Plano de cisalhamento
máximo
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3 APLICAÇÃO DO CIRCULO DE MOHR EM EXERCÍCIOS

Figura 4 – Elemento sujeito a esforço de tração

Fonte: arquivo próprio, (2016)
Dado o elemento acima, desenhar o Círculo de Mohr significa representar através de um gráfico
todas as possíveis seções do elemento variando-se o ângulo . Percebe-se que pode variar de 0 a 180º
para representar todas as seções possíveis no elemento considerado, portanto no círculo de Mohr deve-se
usar a relação
onde é o ângulo no círculo.
Figura 5 – Círculo de Mohr

O procedimento para resolução de exercícios de elementos sujeitos a um estado duplo de tensão
é descrito abaixo:
Define-se um sistema de coordenadas: a convenção mais utilizada para o círculo de
Mohr utiliza um sistema de coordenadas onde o eixo das abscissas representa a tensão
normal e o sentido é positivo à direita do ponto inicial. O eixo das ordenadas representa a
tensão de cisalhamento e o sentido é positivo abaixo do ponto inicial.
1.

2.

Marca-se o centro do círculo (C): o centro do círculo de Mohr é o ponto

Resistência dos Materiais: Círculo de Mohr

Fonte: arquivo próprio, (2016)
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C = (σmed , 0)

Marca-se o ponto de referência (M): pode-se adotar como ponto de referência o ponto
inicial em que se encontra o elemento, ou seja,
0º.
3.

M=(

)

Conecta-se o ponto C ao ponto M: essa linha de conexão representa o raio. Nessa etapa
o círculo pode ser traçado com o auxílio de compasso ou algum outro equipamento de
desenho.
4.

Calcula-se o raio (R): percebe-se que a magnitude do raio é a mesma da tensão de
cisalhamento máxima representada por (E). Logo, para calcular o raio utiliza-se a equação
da tensão de cisalhamento máxima exposta na fundamentação teórica.
5.

Calcula-se as tensões principais (A e B): uma vez calculado o raio, não há necessidade de
utilizar as fórmulas para tensões principais expostas na fundamentação teórica. Utiliza-se
um artifício geométrico que consiste em somar e subtrair o valor do centro (C) pelo valor do
raio. Assim:
6.

A=C+R
B=C–R

O procedimento exposto acima descreve passos para representação do Círculo de Mohr referente
a um estado de tensão bidimensional (estado duplo de tensão). No caso de um elemento sujeito a
um estado de tensão tridimensional (estado triplo de tensão) existem 3 planos que estarão sujeitos a
diferentes tipos de tensão. Nesse caso, basta repetir o procedimento para o caso bidimensional três vezes,
uma para cada plano. O resultado gerado será então 3 círculos de Mohr onde um deles circunscreve os
demais e os dois circunscritos se tangenciam. Abaixo segue um exemplo de como se dispõem esses três
círculos representados num sistemas de coordenadas.
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Figura 6 – representação de um elemento sujeito a esforços tridimensionais

Fonte: Hibbeler, (2009)
As aplicações para o círculo de Mohr não se limitam apenas na área de análise das transformações
de tensões, mas também pode ser utilizado na análise da transformação de deformações. Nessa análise, o
procedimento é análogo ao demostrado alterando-se apenas as variáveis envolvidas e algumas equações
serão ajustadas.
Por fim, este artigo demonstrou de maneira simples e direta um referencial teórico e um passo
a passo direcionado para resolução de exercícios dos alunos da disciplina de Resistências dos Materiais.
Contudo, a monitoria não se limita apenas a esse conteúdo e fornece apoio em todos os possíveis
conteúdos abordados pelo docente responsável por essa disciplina.
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Sistemas químicos: discussões e
métodos aplicados na resolução
de problemas
Antonio Barros de Souza1
Francisca Raniely Domingos2
Edicarlos Pereira de Sousa3
Laura Hévila Inocêncio Leite4
1 INTRODUÇÃO

Sistemas são porções limitadas do universo, ou seja, uma amostra, como exemplo: um copo de
água, um vidro de perfume, ou qualquer outro tipo de amostra armazenada em um recipiente, os quais
podem ser considerados para estudo, sendo possível observá-los e experimentá-los. Como exemplo, a
substância de H2O, cuja separação de uma porção da substância é chamada de sistema.
Os sistemas podem ser classificados em homogêneos e heterogêneos; homogêneo apresenta
propriedades em toda sua extensão, por outro lado os sistemas heterogêneos não apresentam as mesmas
propriedades em toda sua extensão e ainda podem ser classificados em abertos, quando realizam trocas
de energias e massa com os meios externos, ou seja, com a vizinhança, o que está por fora da superfície
do sistema; e também pode ser fechado ou isolado, também chamado de adiabático. No sistema fechado
não ocorrem trocas de energia de massas, adiabático é o isolado por um vácuo, como um exemplo uma
garrafa térmica.
Dentro da resolução de problemas subentende-se que há uma resposta ou a solução para um
determinado problema que ainda não tenha uma solução apresentada, seja um problema de contexto
escolar ou do cotidiano, onde serão necessários conhecimentos prévios para encontrar a solução do
problema do assunto que nesse caso são sistemas químicos.
É comum em muitas escolas os alunos utilizaram garrafas pet para armazenar água, nas quais eles
colocam a água no recipiente caracterizando assim um sistema aberto ou fechado, podendo acontecer a
troca de energia de massas e consequentemente modificar a temperatura da substância do sistema, ou
¹ souzaantonio101@gmail.com
² ranielydomingos@gmail.com
³ edicarlos.pereira@ufca.edu.br
4
laura.leite@ufca.edu.br
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seja, nesse caso a água corre o risco de esquentar, e a água da garrafa pet que era para o aluno beber vai
ser desperdiçada, tornando-se assim um problema para a sociedade em geral, com desperdício de água
nas escolas.
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Na discussão sobre resolução de problemas, pode ser possível fundamentar a Metodologia de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Química através da Resolução de Problemas:
Na Didática das Ciências, as investigações envolvendo a resolução de problemas
são abordadas a partir de perspectivas diversas: psicologia cognitiva, epistemologia,
processamento da informação, lógica de cada disciplina, filosofia da ciência, etc.
(MARTIN, 1991; PERALES PALACIOS, 1993).

As críticas às investigações baseadas nos especialistas e principiantes apontam
para a perspectiva de transmissão verbal de conhecimentos já elaborados, a qual
é reconhecidamente ultrapassada mostrando-se, nas últimas décadas, um modelo
insuficiente (RAMÍREZ CASTRO, GIL-PÉREZ; MARTINEZ TORREGROSA, 1994).

Tendo em vista os métodos propostos por alguns estudiosos para a resolução de problemas é
viável reconhecer novos métodos e novas formas de resolver problemas relacionados a conteúdos de
Química e também fazer uma discussão teórica e prática dentro do contexto das ciências as quais se
aplique, pois quando se tem uma aplicabilidade tem um intuito maior de se chegar a uma resposta exata.
Segundo Ramalho (2008), o professor de ciências naturais da disciplina de Química ou de
alguma das ciências, precisa buscar cada vez mais conhecimento tanto teórico como prático e tentar
adaptar os problemas, ou seja, fazer o possível para modelá-los trazendo para a realidade a fim de que
os alunos possam resolver problemas modelados e assim possam chegar a outros problemas por meio
de experimentos. Os experimentos podem servir para a finalidade de propor mais um recurso didático
o qual torna o ensino com mais qualidade para o próprio aluno, mostrando que essas ferramentas são
necessárias, mas não suficientes para a resolução de todos os problemas.
O professor precisa ter humanidade para reconhecer que necessita a cada dia evoluir a fim de
acompanhar os avanços do cotidiano que o ensino vem tendo nos últimos anos para que ele não fique
ultrapassado. Entra em consenso que o ensino está em um processo de mudanças teóricas o qual está
interligado a conceitos que possam auxiliar na resolução de problemas de química também.

Sistemas químicos: discussões e métodos aplicados na resolução de problemas

No ensino de química bem como as Ciências Naturais, a resolução de problemas pode ser vista
em um formato de multidisciplinaridade, envolvendo questão também cotidiana, sendo problemas que
envolvam a química e interliguem ao dia a dia as necessidades básicas do aluno.
O aluno sabendo no que vai aplicar aquele conteúdo no cotidiano se torna um motivo a aprender
e procurar a solução para determinado problema, seguindo para um campo de investigação onde ele vai
partir de dados ou conhecimentos prévios, tendo competências para desenvolver o problema e chegar à
solução.
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Segundo Paulo Freire (2008), o professor deve suscitar nos estudantes o espírito crítico, a curiosidade, a
não aceitação do conhecimento simplesmente transferido. Os educadores têm “como uma de suas tarefas
primordiais (...) trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos
objetos cognoscíveis”.
Nessa perspectiva, o método de resolução de problema pode ser mediado por diversas correntes
em um contexto teórico e prático agregando conhecimentos da química que no presente trabalho tais
sistemas químicos podem utilizar ou se beneficiar de contextos para solucionar um problema teórico e um
problema teórico prático, ou seja, um problema de modelagem na química.
Com isso não adianta entender só etapas de resolver um problema, é preciso ter conhecimentos
prévios que também podem ser chamados de pista. Fazendo a união dessas pistas obtêm-se um
conhecimento maior e chega-se à solução de uma maneira mais fácil.
Como foco de discussão e não apenas de aplicação de um método de resolução de problemas
como em outras disciplinas na Química, é necessário discutir e propor também novos meios de como
chegar à resolução de um determinado problema, partindo de conhecimentos diversificados em contexto
ou concordância teórica.
A resolução de problemas, segundo George Polya (1995), pode ser através de quatro etapas, uma
análise dessas etapas no ensino de Química especificamente com o conteúdo de sistemas químicos:
1ª etapa: Compreender o problema: Nesta etapa é importante fazer perguntas, identificar qual é
a incógnita do problema, verificar quais são os dados e quais são as condições entre outros.
Na Química também pode ser aplicada essa etapa, que no nosso projeto respondem as seguintes
perguntas: O que é sistema? Para que os alunos possam expor seus conhecimentos prévios sobre o que
é um sistema. Surgirão diversas respostas sobre sistemas, se nenhum aluno falar de sistema químico. O
professor poderá fazer uma nova pergunta: O que é um sistema químico? Se os alunos desconhecerem
o que é um sistema químico o professor deverá explicá-lo, exemplificando com algo relacionado ao
cotidiano deles para que facilite a compreensão, e se tiver outra oportunidade poderá refazer a pergunta
em outro momento para que os alunos consolidem os conhecimentos sobre o assunto.
2ª etapa: Construção de uma estratégia de resolução. Nesta etapa devemos encontrar as conexões
entre os dados e a incógnita, caso seja necessário, considerando problemas auxiliares ou particulares.
Nesta etapa, o professor explica cada tipo de sistema químico fazendo demonstrações expositivas com
slide de imagens, ou também se tiver à disposição mostrar em recipientes, como um copo com água,
garrafa pet, garrafa térmica. Isso ficando a critério do professor como um segundo plano caso haja
imprevistos
3ª etapa: Execução da estratégia: frequentemente, esta é a etapa mais fácil do processo de
resolução de um problema. Contudo, a maioria dos principiantes tende a pular esta etapa prematuramente
e acaba se dando mal. Esse é o momento que o aluno vai determinar as fases e os componentes do
sistema e classificar o sistema.
4ª etapa: revisando a solução. Exame da solução obtida e verificação dos resultados e dos
argumentos utilizados. Revisar os problemas, as estratégias e expor os resultados. Fazendo a análise
dessas etapas percebe que ela pode inserida na resolução de problemas químicos também.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto teve como objetivo central discutir o método de resolução de problemas especificamente
com sistemas químicos, a nossa pesquisa foi aplicada com os alunos da Escola Afonso Tavares de Luna,
entre eles 10 alunos do 8° ano B e 14 alunos do 9° ano A e B. As aulas foram com rodas de conversas
cujos alunos da UFCA ministraram uma aula teórica com a interação dos alunos da escola cujo intuito
era contextualizar o que é Química, sistemas e sistemas químicos bem como identificar cada sistema e
apresentar a solução para alguns problemas que envolvessem a temática.
Depois foi aplicada uma atividade escrita sobre a temática cujos alunos tiveram que resolver
e expor suas respostas para toda a turma. Consolidada essa parte teórica foi transmitido um vídeo
ensinando a fazer uma garrafa térmica a partir de garrafas pet, papel alumínio e jornal, para finalizar
foram construídas algumas garrafas em equipes que no final foram apresentadas pelos membros de cada
equipe.
4 RESULTADOS OBTIDOS

Sistemas químicos: discussões e métodos aplicados na resolução de problemas

O projeto Sistemas químicos: Discussões e Métodos aplicados na resolução de
problemas foi desenvolvido pelos discentes: Antonio Barros de Souza, Francisca Raniely Domingos
do Curso de graduação Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do
Cariri, sob orientação dos professores: Me. Rochelande Felipe Rodrigues, Me.Laura Hévila Inocencio Leite,
Dr.Edicarlos Pereira Sousa.
A escola que foi escolhida para ser desenvolvido o projeto foi a Escola Municipal Afonso Tavares
de Luna, localizada no sítio Timbaúba município de Brejo Santo – Ce.
A Escola Afonso Tavares de Luna foi fundada em 1979 pelo prefeito Juarez Sampaio por uma
promessa política à comunidade. Em 1984, foi aprovada a lei de aprovação da escola, lei:135 de 24 de
setembro de 1984.
Inicialmente a escola contava com uma estrutura pequena e tinha só ensino fundamental I,
sendo coordenada apenas pelos professores, em 1999, o professor Pedro Pereira Neto assumiu a direção
da escola, o qual permanece até hoje, juntamente às coordenadoras Tereza Cristina Genuíno, Adriana
Florêncio. A escola hoje conta com 14 salas de aulas, além de dois polos de extensão, 1086 alunos são
beneficiados, sendo 6 turmas de ensino infantil, 12 turmas de ensino fundamental I e 11 turmas de ensino
fundamental II. O ensino da escola é considerado bom, sendo uma das melhores escolas municipais de
Brejo Santo.
Na perspectiva educacional fica notória que este projeto Sistemas químicos: Discussões e
Métodos aplicados na resolução de problemas teve grande relevância para o ensino de Ciências na escola
Afonso Tavares de Luna, bem como para o ensino aprendizagem e a compreensão do conteúdo teórico
sobre sistemas químicos com a resolução de problemas. O foco principal do projeto era a resolução
de problemas com os sistemas químicos, só que, além disso, o projeto trabalhou também com outras
tendências. Inicialmente, com aporte teórico do conteúdo, foi possível aos alunos identificarem os sistemas
químicos no seu cotidiano, apresentando e reconhecendo os problemas e também a possibilidade de
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resolver problemas teóricos com a identificação dos sistemas abertos, fechados, adiabáticos e quando
homogêneos ou heterogêneos saber também identificar as fases e componentes presentes nos sistemas,
ficando caracterizado o método de resolução de problema. Já com o problema do cotidiano nota-se
que é trabalhada a modelagem a qual é uma tendência que ajuda muito o aluno a compreender o
conteúdo melhor e também partir para a parte de experimentar, ou seja, construir uma garrafa térmica
com garrafa pet, cujos alunos mostraram-se muito dedicados na construção e também demonstravam
que realmente tinham compreendido o conteúdo. O projeto foi de grande importância para os alunos do
ensino fundamental da escola Afonso Tavares de Luna e também para os alunos do curso interdisciplinar
em Ciências Naturais da UFCA que aprimoraram sua prática docente.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O desenvolvimento deste trabalho com os alunos da Escola Afonso Tavares de Luna permitiu
constatar que para o ensino de Ciências e condução de uma formação de qualidade é necessário que se
promova o diálogo nas esferas educacionais, e assim a inserção da interdisciplinaridade no ensino.
O projeto também nos permitiu vivenciar experiências distintas com projetos relacionados à
mesma temática e assim destacar a importância da interdisciplinaridade no ensino fundamental.
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Telejornalismo e inclusão social/
digital: adaptação das produções
acadêmicas da UFCA para o
consumo por parte de deficientes
visuais e auditivos
Viviane Bastos de Sousa1
Joelton Barboza da Silva2
Paulo Eduardo Silva Lins Cajazeira3
1 INTRODUÇÃO

A disciplina de telejornalismo, uma das áreas de estudos da comunicação do Jornalismo,
desenvolve atividades teórico-práticas que, têm por objetivo, a formação de um profissional completo. O
telejornalismo é dividido em três semestres, na Universidade Federal do Cariri. Telejornalismo I (disciplina
com teor teórico e introdução à prática), Telejornalismo II (aprofundamento prático) e Laboratório de
Telejornalismo (prática).
As disciplinas abordam a elaboração de produções audiovisuais, como exemplo podemos destacar:
matérias, reportagens, grandes reportagens, programas de entrevistas, de debates e documentário. A
disciplina tem por objetivo formar profissionais que sejam capazes de compreender as várias possibilidades
de atuação no Jornalismo. Além de estimular o exercício de uma visão crítica sobre os fatos que ocorrem
na sociedade.
A compreensão do funcionamento da área e funções é uma das propostas que integram a
rotina da monitoria. As pesquisas teóricas para uma posterior aplicação nos possibilitam compreender
as transformações do telejornalismo, e como elas podem ser aplicadas na sala de aula. A fim de mostrar
a aprendizagem do ensino (docência), serão relatadas as experiências vividas enquanto bolsistas do
Programa de Iniciação à Docência (PID), programa esse que estimula o interesse dos estudantes pela
carreira acadêmica.
¹ vivianebast@live.com
² joelton.barbozaexu@hotmail.com
³ paulo.cajazeira@ufca.edu.br
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No primeiro semestre letivo de 2016, foram desenvolvidas atividades relacionadas ao Programa
de Iniciação à Docência com o projeto “O Telejornalismo Local: Tendências e Perspectivas no Ensino”, e a
participação de dois monitores e a orientação do professor responsável.
As atividades incluíram o auxílio aos bolsistas de iniciação acadêmica do projeto de extensão “A
televisão universitária na Web como formação social de estudantes do ensino superior” com o programa
“Cariri TV em 1 minuto” no que diz respeito às correções de texto, elaboração de pautas, orientação
na gravação e edição do programa, assim como a criação das legendas desenvolvidas para a inclusão
de pessoas com deficiência visual e auditiva tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade
externa.
Outra proposta das atividades de monitoria foi a narração em formato de audiolivro (gravação
do conteúdo de um material escrito narrado em voz em um estúdio) do manual “Os Doze Passos em
Telejornalismo”. A gravação do audiolivro foi pensada nos alunos que possuem deficiência visual. Desta
forma, os discentes podem acompanhar todos os materiais de apoio das disciplinas de telejornalismo.
Ainda das atividades realizadas, podemos destacar a fabricação de uma série sobre as
possibilidades de atuação em Jornalismo com ex-alunos do curso que estão no mercado de trabalho ou
que seguiram a carreira acadêmica. Nos vídeos, eles falam sobre a formação em Jornalismo, os planos
futuros e, ainda, deixam mensagens para os futuros jornalistas.
O objetivo desta série é mostrar aos alunos que existem diversas possibilidades de atuação na área,
além de servir como incentivo para os futuros profissionais. Todos os vídeos possuem legendas para que
pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar.
Até então, já participaram o jornalista Isaac Macêdo, repórter e apresentador na TV Verde Vale,
Samuel Macêdo mestrando em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia, Valéria Alves, repórter na
TV Verde Vale e André Alcântara, mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Pernambuco.
Os bolsistas também ficaram responsáveis por alimentar e produzir conteúdos para as diversas
plataformas da disciplina. São elas: site4, canal do Youtube5 e a fanpage Telejornalismo – UFCA no
Facebook.
Sobre a importância da prática dos alunos de Jornalismo nas mídias digitais, Cajazeira (2016)
afirma:
Agora, além dos formatos convencionais da carreira, os estudantes têm de absorver
aprendizado sobre as novas mídias digitais e o jornalismo multiplataforma. Uma
análise fundamental nesse processo de transformações é saber como o alunado está
se adaptando à linguagem digital. É preciso compreender a cultura digital inserida em
sala de aula e ressaltar a importância da influência das inovações tecnológicas sobre
o resultado da observação. (CAJAZEIRA, p. 3, 2016).

Todas as ações de monitoria foram pensadas para a adaptação de conteúdos acadêmicos
para estudantes com deficiência. Segundo dados da Coordenadoria de Acessibilidade da Universidade
¹ Disponível em: telejornalismo.ufca.edu.br
² Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCOXrJWsofFvWUah8skVHR8g
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3 RESULTADOS

O Centro de Estudos e Pesquisa em Jornalismo (CEPEJor) do curso de Comunicação Social –
Jornalismo, da Universidade Federal do Cariri, atentou-se ao desenvolvimento de pesquisas acerca da
teoria estudada em sala de aula e na elaboração de produtos úteis para o estudo dos alunos.
A comunicação interna do curso foi trabalhada de forma a ter diversos canais de comunicação
em múltiplas mídias e de fácil acesso aos estudantes. Desta forma, houve um rigoroso trabalho de
enriquecimento teórico e prático da produção do primeiro programa jornalístico de TV na Web da UFCA,
culminando em uma linguagem adaptada aos alunos com deficiência, disponibilizado em site, fanpage
no Facebook e canal do Youtube.
A pesquisa teórica designou maior atenção para os estudos de Telejornalismo e as novas mídias
digitais. Embasados pela teoria da Convergência Midiática (JENKINS, 2009), procuramos em todas as
pesquisas compreender como se dão as relações de audiência e interatividade entre jornal e público
no contexto dos cibermeios de telejornais – extensões na web, como sites, aplicativos, e páginas em
redes sociais, dos jornais das emissoras de televisão do Brasil. Tal área teórica nos rendeu material para
publicarmos artigos no Intercom Regional (Caruaru) e Intercom Nacional (São Paulo).
Paralelamente a estas atividades, desenvolvemos canais de comunicação interna das disciplinas
de telejornalismo a fim de possibilitar a rápida troca de informações e o compartilhamento das produções
feitas pelos alunos, além do canal no YouTube para postar os VT’s gravados e adaptados a estudantes
com deficiência.
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Federal do Cariri, cinco discentes possuem deficiência visual e um possui deficiência auditiva. No curso
de Jornalismo da instituição, estão matriculados, atualmente, dois estudantes com deficiência visual.
Acredita-se que os conteúdos adaptados a esse público desenvolvem o aprendizado e garantem o direito
dessas pessoas ao ensino superior de qualidade.
Para a compreensão deste relato de experiência, foram realizados produtos e ações, por nós,
bolsistas de monitoria, ao longo do semestre de 2016.1. A produção bibliográfica, técnica e prática nos
auxiliaram na mostra dos resultados alcançados neste ano de monitoria. Para tanto, utilizaremos como
metodologia a pesquisa social “que permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade
social” (GIL, 1989, p. 45).
A pesquisa social nos possibilita verificar a relação entre prática e teoria, mais especificamente
o que Gil (1989) denomina de pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada visa detectar muitos pontos
encontrados na pesquisa pura – que busca desenvolver os conhecimentos científicos sem a sua aplicação
da prática –, e desta forma, aplicar e utilizar esses conhecimentos na prática.
Este tipo de projeto extensionista, ensino e pesquisa, encontra-se ancorado em nosso trabalho,
pois estamos cotidianamente unindo a teoria, advinda das pesquisas teóricas, e a prática com as aulas de
monitoria de telejornalismo. Essa unificação da teoria e da prática se reflete na produção de conhecimento
que refletimos no desenvolvimento e manutenção das redes sociais digitais, do site e na relação com os
estudantes da disciplina.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho dos bolsistas de iniciação à docência concentrou-se no trabalho entre a teoria e a
prática, procurando manter nas atividades um equilíbrio entre esses dois eixos. Portanto, através das
produções feitas, esperamos ter contribuído para o aprendizado dos estudantes e o enriquecimento
cultural da universidade.
Acreditamos que foram de suma importância os trabalhos realizados pelos bolsistas, ao longo do
ano de 2016. O tempo dado para as pesquisas possibilitou um vasto conhecimento aos envolvidos nos
projetos realizados, além de conseguirmos os resultados almejados pelo Centro de Estudos.
A união entre a pesquisa bibliográfica, a observação dos objetos de estudos e os produtos
criados para a disciplina, demonstram bem como foi o percurso dos alunos. Assim, consideramos que
esse entrelaçamento e troca de experiências entre os estudantes foi relevante para refletirmos sobre a
disciplina em si como meio de difusão que se espalha para além do campus universitário, acrescentando
tanto ao curso como aos bolsistas do Centro de Estudos e Pesquisa em Jornalismo da Universidade
Federal do Cariri – UFCA.
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Telejornalismo e inclusão social/digital: adaptação das produções acadêmicas da UFCA para o consumo por parte de deficientes visuais e auditivos

Concomitantemente, produziu-se um manual completo de telejornalismo no formato de
audiolivro, com informações técnicas a respeito do texto na TV, da correta postura do repórter no vídeo
e até sobre o manuseio de câmeras. Tal manual é fundamental na medida em que os estudantes, ao se
depararem pela primeira vez com a disciplina de telejornalismo, muitas vezes encontram dificuldades que
vão desde termos pouco usuais, que estão presentes no dia a dia dos jornalistas, até a forma de como
conduzir uma matéria adequadamente.
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ANEXOS
Relatos de Experiência – III Mostra UFCA
		

TÍTULO			

Pensando a Região do Cariri
Cearense através da Geofilosofia de DeleuzeGuattari

AUTORES
Wallamo Edier da Silva;
Jose Messias Pereira de Oliveira;
Danilo França de Oliveira;
Walecio Rodrigues Macedo;
João Paulo Monteiro;
Luiz Manoel Lopes

Relato de Experiência da Monitoria de Biologia

João Victor Luna Gregorio;

Celular e Molecular 2016

Sally França Lacerda Pinheiro

Relato de Experiência – Projeto Método
do Caso para Ensino em Marketing: uma
Aplicação no Curso de Administração da
Universidade Federal do Cariri – UFCA

Antonio Messias Valdevino;
Halana Adelino Brandão

Elaboração de Apostilas Didáticas para o
Ensino da Disciplina Representação Descritiva
II: Experiência Prática com o Software de
Diagramação InDesign

Hemerson Soares da Silva;
Vitoria Mercia Santos de Sousa;
Maria Cleide R. Bernardino;
Fabiana Aparecida Lazzarin

Monitoria de Bases e Técnicas em Cirurgia e
Anestesiologia: Relato de Experiência

Karine Castro Aguiar Villela;
Camilla Barros Meireles;
Rafael Correia Cavalcante Pereira;
Levi Goyanna de Moura;
Dara Almeira Maurício de Alencar;
Thaila Cristina Fernandes Galvão;
André De Oliveira Porto
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Técnica Vocal: processo de Aprendizagem
e sua Utilização em Oficinas de Voz para
Professores da Rede Estadual de Ensino

Luiza Maria das Graças;
Mayhampsan Oliveira de Moura;
Simone da Silva Santos;
Vanessa Leão Jacinto;
Marco Antonio Silva

Monitoria em Anatomia Humana: Relato de
Experiência

Bruno de Sousa Silva Ferreira Barbosa;
Eduardo Fernandes Baima;
Gabriella Tavares de Oliveira Linhares;
Kaíque de Sousa Medeiros;
Mateus Mendes Lopes Cavalcanti;
Victória Aline Linhares Miná;
José Marcílio Nicodemos da Cruz

Protagonismo Estudantil na Práxis da Gestão
de Unidades de Informação: Relato das
Experiências Vivenciadas na Monitoria

Aula de Campo: Levantamento e Classificação
de Solos

Telejornalismo e Inclusão Social/Digital:
Adaptação das Produções Acadêmicas
da UFCA para o Consumo por parte de
Deficientes Visuais e Auditivos

Isabel David Alves;
Cícera Daniela Rodrigue de Holanda;
Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza;
Alexandre Pereira de Souza

Marcelo Moura Chaves;
Laura Leopoldina Sousa;
Sydney Pereira Galvão;
João Esdras Calaça Farias;
Rysley Fernandes de Souza;
Sebastião Cavalcante de Sousa

Viviane Bastos de Sousa;
Joelton Barboza da Silva;
Paulo Eduardo Silva Lins Cajazeira
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Relato de Experiência: Classificação dos Solos
do Ceará

Laudeline Dantas Santana;
Kelly Naiana Araújo;
Miguel Tavares de Luna Junior;
Sebastião Cavalcante de Sousa

Educação Ambiental em Escolas Públicas,
Buscando a Sustentabilidade

Marcelo Moura Chaves;
Francisca Dayanne de Oliveira Alcantara;
Antonio Maciel Moura Chaves;
Toshik Iarley da Silva;
Rysley Fernandes de Souza;
Sebastião Cavalcante de Sousa

Catalogação e Indexação de Xilogravuras no
LACIM: Relato de Experiência

Relato de Experiência: Pedreira

O Projeto Seminário de Vivências Profissionais
do PET de Biblioteconomia: Relato de
Experiência

A Formação Docente Musical através das
Oficinas Realizadas pelo PET (Programa De
Educação Tutorial)

Cícera Soares da Silva;
Ariluci Goes Elliott;
Maria Cleide Rodrigues Bernardino

Francisco Rinaldo Pereira Filho;
Sebastião Cavalcante de Sousa;
Jakson dos Santos Nascimento;
Marcondes Pinho de Brito Filho;
Wíctor Állyson Dias Rodrigues

Antônio Marcos Ribeiro Frutuoso;
Franciele Jany da Silva Pereira;
Mayrlly Aparecida Araújo Moreira;
Raylene Araújo Loyola;
Maria Cleide Rodrigues Bernardino;
Gracy Kelli Martins

Thalita Thais Pereira da Silva Barbosa;
Quézia Vieira Amorim;
Rayane Santos da Silva;
Marco Antônio Silva
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Experimentação e Ludicidade na Educação
Especial

Relato de Experiência do Programa de Projeto
de Ensino – PPE

José Edmar da Silva;
Maria Arlinda Ferreira Batista;
Maria Gabriela de Figueiredo Furtado;
Francineide Amorim Costa Santos;
Paulo Gonçalo Farias Gonçalves

Thais Pereira da Cunha;
Maria Teresa Vasconcelos Lemos;
Maria Natália Tavares Fernandes

Raimundo Diego Ferreira Amorim;
Programa de Iniciação à Docência em
Histologia e Embriologia: um Relato de
Experiência

Manual de Aulas Práticas em Histologia da
UFCA: uma Práxis de Autonomia e Criticidade

Francisca Vitória Pereira de Souza;
Alexandre Bruno Santana;
Diego Romero Moreira Fernandes;
João Juarez Santana Miranda;
Tatianne Régia Gomes Ribeiro

Raimundo Diego Ferreira Amorim;
José Philip Gonçalves de Lacerda;
Francisco Lucas Cavalcante Barreto;
Isaque Cavalcante Cunha;
Tatianne Régia Gomes Ribeiro

Monitoria em Microbiologia Médica na
Faculdade de Medicina do Cariri: um Relato de
Experiência

José Denilson Ferreira Amorim;
Ana Lívia Alencar Coelho;
Luiza Beatriz Bezerra Falcão;
Juliemerson Diniz de Oliveira;
Marcos Antonio Pereira de Lima

Relato de Experiência sobre o Processo
Educativo da Monitoria em Parasitologia
Médica

Leticia Aguiar de Vasconcelos;
Daiane de Lima da Silva;
Maria do Socorro Vieira dos Santos
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Gestão Social do Desenvolvimento: uma
Experiência de Ensino Não-Formal

Sarah Pereira Gomes;
Waléria Menezes Morais Alencar

Programa de Projeto de Ensino da
Universidade Federal do Cariri

Manoel Simões de Moura Neto;
Antonio Batista de Lima Filho

Óleos Essenciais como Mecanismo de
Interação entre Comunidade e Academia

Toshik Iarley da Silva;
Jullyanna Pereira da Silva;
Williane Thamires dos Santos;
Marcelo Moura Chaves;
Cláudia Araújo Marco;
Allana Kellen Lima Santos Pereira

Alumiá: Experiências de Multidisciplinaridade
através do Voluntariado

Renata do Nascimento Gonçalves;
Tayná de Lima Agostinho;
Waleska James Sousa Félix

Relato de Experiência: Monitoria Acadêmica
em Assistência ao Recém-Nascido em Sala de
Parto

Lara Laranjeira Baleeiro Silva;
Sara Viana Diniz Costa;
Maria Auxiliadora Ferreira Brito

Avaliação dos Projetos de Monitoria em
Patologia da UFCA

Cícero Roberto Pinheiro Grangeiro Júnior;
Mariana dos Santos Araújo Vidal;
Antonio Vieira Vasconcelos Júnior;
Zé Neto Miranda Morais;
Sávio Samuel Feitosa Machado;
Cláudio Gleidiston Lima da Silva

Produção e Análise de Bancos de Dados, como
Ferramenta de Aprendizagem em Bioestatística
e Epidemiologia

Cecilia Gomes dos Santos Alves;
Paulo Rógeris Maia de Queiroz Júnior;
Estelita Pereira Lima
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Relatório sobre Apresentação de Seminários
e a Importância desse tipo de Metodologia
Usada por Professores

Karolaine Silva Bernardo;
Laura Hévila Inocêncio Leite

Alinhando Teoria e Prática no laboratório de
Recursos Hídricos da Universidade Federal do
Cariri

Antonio Jaime André da Silva;
Diogo Stalin de Alcantara;
Idalina Kelly Dantas;
Paulo Roberto Lacerda Tavares

“Só R$ 2,00”: Desenvolvendo Competências a
Preços Populares

Fernanda Bastos Teixeira;
Waleska James Sousa Félix

Programa de Iniciação à Docência em
Obstetrícia e Neonatologia: Relato de Vivência

Franco Joel de Oliveira Santana;
Fiamma Ferreira Nogueira;
Camila Dias Martins;
Maiara Mascarenhas Coelho;
Marina Mello de Almeida;
Vanessa Ferreira Tavares de Lavor;
Patrícia Maria Albuquerque Brayner

Ensino de Lógica no Curso de Filosofia: uma
Análise entre Livros Didáticos

Francisco Rafael da Silva Gomes;
Valdetonio Pereira de Alencar

O Processo de Aprendizagem em Teoria
Econômica Aplicada e as Contribuições da
Monitoria na Agronomia

Emábile Sampaio de Carvalho;
Antônia Gorete da Silva Galdino;
Williane Thamires dos Santos;
Fabiano da Silva Ferreira
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A Transversalidade como Ferramenta de Ensino
da Matemática

Francisco Adjedam Gomes Oliveira;
Érika Letícia da Silva;
Cícera Regina Pereira;
Eugérbia Paula da Rocha;
Rodrigo Lacerda Carvalho;
Francineide Amorim Costa Santos

Atividades de Iniciação à Docência da
disciplina de Química Analítica da UFCA

Raí Felipe Pereira Júnior;
Jorge Marcell Coelho Menezes;
João Victor Barbosa Moura;
Francisco José de Paula Filho

Contribuição da Monitoria Acadêmica no
Processo de Formação Médica: Relato de
Experiência

Lorena de Sousa Moura Araújo;
Mara Iany Braga de Brito;
Maria Auxiliadora Ferreira Brito

Aplicação do modelo PBL na aprendizagem do
Módulo de Biologia Celular e Molecular

Sally de França Lacerda Pinheiro;
Gabriel Silva Siqueira;
Beatriz Neves Coelho;
João Luis Calou Pereira;
Larissa Lima Barros;
Rafael Pereira Brito

Laboratório de Aprendizagem Clínica
– Monitoria de Semiologia: Relato de
Experiência

Julianny Galdino Amorim;
Nathália Furtado Martins;
Thiago Fragoso Nóbrega;
Felipe Veras Martins;
Marciano Lima Sampaio

Importância da Monitoria Universitária para a
Formação Acadêmica e Profissional da Aluna
do Curso de Agronomia

Bráulia Frutuoso Gomes;
Irani Ribeiro Vieira Lopes
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Relato de Experiência da Monitoria em
Forragicultura e Pastagens

Rivanildo Junior da Silva Soares;
Leandro Moreira da Silva;
Irani Ribeiro Vieira Lopes

O Diálogo entre a Prática Instrumental:
Percepção Musical e a Cognição

Fernanda Cristina Pereira e Silva;
Marco Antonio Silva

Alinhando a Estatística ao Ensino da UFCA
através da Monitoria

Viviane Gonçalves Dias;
Thiago Luiz Freire Rodrigues;
Ian Henrique Teles Braga;
Paulo Renato Alves Firmino

Sistemas Químicos: Discussões e Métodos
Aplicados na Resolução de Problemas

Antonio Barros de Souza;
Francisca Raniely Domingos;
Edicarlos Pereira de Sousa;
Laura Hévila Inocêncio Leite

Práticas de Osteologia no Ensino da Anatomia
dos Animais Domésticos

Maria Leidiane Lima Pereira;
José Emerson Lima de Araújo;
Antônio Nélson Lima da Costa

Projeto de Docência em Imunopatologia

Monitoria como Espaço para o Protagonismo
do Discente no Processo de Ensino
Aprendizagem em Semiologia Médica: um
Relato de Experiência

Arilson Santos Alves da Silva;
Thayane Furtado Rolim Lima;
Roberto Flávio Fontenelle Pinheiro Júnior

José Saulo Martins de Oliveira;
Álvaro Maciel Oliveira;
Lucas Fortes Portela Ferreira;
Laís Chaves Maia;
Lucas Alves Araújo de Oliveira;
Ana Beatriz Fernandes Cavalcante;
Sandra Barreto Fernandes da Silva
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Estágio à Docência: Práticas no Ambiente de
Sala de Aula do Ensino Superior

Aprendizagem Baseada em Problemas na Liga
Acadêmica de Histologia e Embriologia da
UFCA: um Relato de Experiência

Isabelle Santos de Souza Vieira;
Zuleide Fernandes de Queiroz

Ingra Bezerra de Melo Gonçalves;
João Luis Calou Pereira;
Luis Adolfo Miranda Bem;
Bianca de Sousa Saraiva;
Raimundo Diego Ferreira Amorim;
Tatianne Régia Gomes Ribeiro

Laboratório de Práticas Pedagógicas I na

Jonas Monteiro da Costa;

Formação de Professores: uma Experiência de
Iniciação à Docência

Paulo Gonçalo Farias Gonçalves

Contribuições das Disciplinas de Tecnologia
no Curso de Biblioteconomia: Relato de
Experiência

Jéssica Monteiro Lima do Nascimento Araújo;
Denysson Axel Ribeiro Mota

Possibilidades de Atuação Profissional do
Bibliotecário

Maria Vanessa do Nascimento;
Gracy Kelli Martins

A Inserção Precoce dos Estudantes de
Medicina nos Serviços de Atenção Primária:
Vivenciando o Sistema Único de Saúde

Andressa Braga Barros;
Juliana Fontes Freire;
Marcos Antonio Vieira de Souza Júnior;
Pedro Ítalo Oliveira Gomes;
Evanira Rodrigues Maia

Canto Coral e Interpretação Musical: Vivências
com Alunos Ouvintes e Surdos

Iraneide Vieira Soares;
Carine Rodrigues Nogueira
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Atividades Lúdicas e Reciclagem na
Representação de Pontos

Iniciação à Docência: Experiências Adquiridas
na Execução da Monitoria de Hidráulica
Aplicada

Emanuelly Edila Rodriguês Simões;
Aparecida Elija Simões Lima;
Amanda Eugênia Pereira da Silva;
Cícera Pereira de Andrade;
Francineide Amorim Costa Santos;
Paulo Gonçalo Farias Gonçalves

Ruana Iris Fernandes Cruz;
Carlos Wagner Oliveira

Narrativas sobre Saúde e Doença: o Encontro
da Ciência com a Espiritualidade

Arthur Fernandes da Silva;
Ana Carolina Duarte de Oliveira;
Átila Alencar Pereira;
Pâmela dos Reis Martins;
Marcelo Cruz Oliveira;
Sandra Barreto Fernandes da Silva

AppHidráulica – Software para a Resolução de
Problemas de Hidráulica

Antonio Jaime André da Silva;
Diogo Stalin de Alcantara;
Idalina Kelly Dantas;
Paulo Roberto Lacerda Tavares

Resistência dos Materiais:
Círculo de Mohr

A Importância da Monitoria no Processo de
Formação dos Discentes

Arthur Aires Lima; Washington Queiroz

José Leonardo Noronha Cardoso;
Sebastião Cavalcante de Sousa;
Deiziane Lima Cavalcante;
André Amaro Antero de Oliveira;
José Pereira de Freitas Neto;
Pedro Henrique Gomes Bezerra
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Relato de Aula de Campo da Disciplina de
Gênese do Solo para a Cidade de Icapuí-CE

Lays Laianny Amaro Bezerra;
Damião Francisco de Sales;
Victória Helen Costa Machado;
Ítalo Bruno Bezerra Mota;
Sebastião Cavalcante de Sousa

A Monitoria como Instrumento de
Aprendizagem para os Alunos do Curso de
Agronomia

Williane Thamires dos Santos;
Toshik Iarley da Silva;
Emabile Sampaio de Carvalho;
Hernandes Rufino dos Santos;
Cláudia Araújo Marco

Avaliação da Aprendizagem em
Comercialização e Marketing Agrícola e a
Contribuição da Monitoria na Agronomia

Antonia Gorete da Silva Galdino;
Emábile Sampaio de Carvalho;
Tainá Macêdo dos Santos;
Johny de Souza silva;
Fabiano da Silva Ferreira

Oficina de Apreciação Musical:
A importância da Semiótica na Análise Musical

Priscilla Grycia Sousa Silva;
Marco Antonio Silva
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