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Resumo  O presente trabalho objetiva relatar uma pesquisa realizada com estudantes ingressantes da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que participaram do 
oferecido durante o primeiro recesso acad mico de 
2018. Esta buscou identificar
os estudantes ingressantes apresentam em , buscou-se 
reconhecer a receptividade dos estudantes i

a ncia deste tipo de iniciativa no m , de 
acordo com o entendimento dos participantes. Os resultados apontam para a real necessidade de 

ingres
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com Ao ingressar em cursos como os de 
Engenharia, frequentemente se observa certa dificuldade com tal disciplina. Infelizmente, 
essa  tem se tornado algo cada vez mais comum e presente no dia-a-dia, levando 

v .  
Rafael e Escher (2015), afirmam que os fracassos na disciplina  podem 

levar enciar  um curso 
  

objetivo  
 superior, 

especialmente para alunos ingressantes . 
O projeto GAMA teve sua origem 

 como uma iniciativa de 
 

 e a
, estabeleceu-se 

uma parceria com - /UFPel), atual -Reitoria de 
Ensino (PRE/UFPel) /UFPel), com o objetivo 
de apoiar os matriculados nas 

, 
(ALGA)
nos finais dos recessos ac . A partir de 2015, o projeto passou a se chamar Grupo 

, -Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da 
UFPel, ofertando assim, atividades 
versando sobre 

, 
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ministrados pelos bolsistas do projeto e acompanhados presencialmente pelos (as) 
professores (as) colaboradores (as). 

o qual acontece  cada recesso 
 . Sendo oferecido aos alunos ingressantes do 

semestre corrente, versando sobre m b  tais como conjuntos e 
 e 

 e   Estes 
selecionados pelos professores colaboradores do GAMA, para comporem as aulas do CPC, 

estudante que pretende cursar a disciplina de 
 

Esta atividade do GAMA proporciona aos alunos ingressantes dos 
 citados acima e em paralelo aos bolsistas 

graduandos de diversos cursos da UFPel e bolsistas do GAMA, a oportunidade de 
vivenciarem os primeiros contatos 

com . 

primeiro semestre de 2018, elaborou-se 
desse tipo de iniciativa nas universidades. 

 
Metodologia  

Foi escolhido 
Chaer (2011)

Portanto, o trabalho consiste em fazer um relato  
online  Google Drive ao final do 

curso. 
disponibilizado aos 181 participantes do curso, via e-mail. Deste total, 50 retornaram o 

voluntaria, abe salientar 
que poderia ser respondido parcialmente, 
ou seja, todos os 50 participantes responderam a todas as perguntas propostas.  
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Foi pedida 
professor acompanhando o bolsista ministrante ao longo da aula. perguntou-se a 

ncia de a 
aulas. sobre quais seriam suas maiores dificuldades ao longo do 
CPC. Questionou-se se os participantes no 
curso oferecido pelo curso 

perguntou-
se as aulas serem ministradas por bolsistas, os 

ajudar E por fim, se pretenderiam continuar 
participando das atividades do projeto ao longo do semestre e se recomendariam as aulas de 

a ajuda . A maioria 
das perguntas formuladas eram acompanhadas por um pedido de justificativa, para que o 
estudante participante fosse incentivado a dissertar acerca da sua resposta. Ao final, as 

 
 

 

respostas dadas pelos participantes: 
Pergunta 1: 
aulas dos bolsistas? 

Do total de participantes, 46% julgaram importante e 40% muito importante, pois 
pelo fato do professor ser um profissional mais experiente, o mesmo pode vir a auxiliar o 
bolsista  
mesmo. Os 10% restantes, acreditam ser pouco importante, pois os bolsistas estariam, 
segundo os participantes, bem capacitados para ministrar as aulas, 

 
Pergunta 2: 
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De acordo com 100% dos participantes
 muito importante. Pois muitos estudantes se declararam 

 deficiente, o que aliado a certas 
dificuldades de aprendizado faz 
quando deparados 

importante. 
Pergunta 3: 
GAMA? 

Do total de participantes, 
 84% restantes, tal 

a feita, pois 
aqueles 
um professor particular. Outro ponto imp  que 
fariam por 
capazes de irem fazendo ess   Ou 

a faria.  
Pergunta 4: Quais foram as suas maiores dificuldad  

elaborou-se 
Cabe salientar que, o qu

utilizado permitia aos  
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Figura 1 -  

 
 

Pergunta 5: 
 

Segundo 92% dos participantes, as aulas do GAMA ajudaram em uma melhor 
 

preparados, al  o tempo destinado para d  foi um 
diferencial na hora da aprendizagem, ficando a identifi  d

 os 8% restantes responderam que o GAMA ajudou em parte. 
Pergunta 6: O fato de as aulas terem sido ministradas por estudantes (bolsistas do GAMA), 
facilitou de alguma forma o seu aprendizado? 

De acordo com 66% das respostas obtidas, o fato de as aulas do GAMA serem 
ministradas por bolsistas do projeto foram de grande ajuda, uma vez que os bolsistas eram 
alunos assim como eles, estando assim mais por dentro  
pudesse ter, conseguindo 
se tornando assim , de uma forma que os mesmos se sentissem 

para dos 34% restantes
 Pois, em alguns momentos os 

bolsistas  dada por um estudante e a 
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ministrada por um o mais 
importante. 
Pergunta 7: 

 
Segundo 92% dos participantes, os slides utilizados nas aulas eram de boa qualidade 

e  dos 8% restantes, 2% 
 

Pergunta 8: 
semestre? 

 
Todos os participantes da pesquisa responderam que pretendem continuar 

participando das demais atividades do GAMA ao longo do semestre. Assim como 
recomendariam as atividades do projeto para seus colegas. 

 casa e assim procurar os monitores do projeto ao 

ou quatro alunos para resolu
 

 
 

Por meio das respostas obtidas, se pode constatar que parte dos estudantes 
ingressantes da UFPel em 2018 apresentava uma defasagem 

-
exemplo, 

apoio extraclasse aos mesmos, sobretudo, quando a no 
primeiro semestre do curso. 

Por outro lado, o estudo corroborou com algum
necessidade de  
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(CAVASOTTO; PORTANOVA, 2008, p.2) 
 Com isso, torna-se evidente , o que nem 

por vezes pode se tornar caro. Assim, o estudo aponta para a 
necessidade de investimento, por parte das universidades, no sentido de proporcionar apoio 
aos estudantes ingressantes

- e/ou apoio a projetos de ensino como o GAMA. 
Finalmente, torna-se 

como este necessitam de um investimento financeiro relativa
com os valores investidos pela sociedade nas i

(servidores e estudantes bolsitas) neste tipo de atividade certamente representa um ganho, 
tanto do ponto de vista social quanto financeiro. 
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  Anais... 

<http://www.eventos.ulbra.br/index.php/ebrapem2012/xviebrapem/paper/viewFile/533/365
>. Acesso em: 14 set. 2017. 
 

aixo rendimento e 

CC - 
Textos Completos... 
<http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/EVAS%C3%83O-BAIXO-RENDIMENTO-E-
REPROVA%C3%87%C3%95ES-EM-C%C3%81LCULO-DIFERENCIAL-E-
INTEGRAL-UMA-QUEST%C3%83O-A-SER-DISCUTIDA-2.pdf>. Acesso em: 24 jun. 
2018. 


