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ORIGEM

Recursos Necessários

Objetivo 05 – Estabelecer uma política de acolhimento, acompanhamento e apoio pedagógico aos discentes 

(graduação e pós graduação).

Institucionalizar e acompanhar constantemente as atividades de estágios, de monitoria, de tutoria e de apoio e 

orientação pedagógica em todos os campi, integrando-as às necessidades dos conteúdos disciplinares;

O apoio pedagógico vem sendo ofertado desde 2011-2 no campus e frequentemente observa-se a evasão e a baixa 

participação dos estudantes nestas atividades. Levantamentos de dados realizados no campus têm demonstrado 

que a natureza complementar destas atividades desincentiva os estudantes a frequentar estas atividades e por 

isso há um esvaziamento gradual das turmas ao longo do semestre. Também observa-se a necessidade de avaliar 

se os mecanismos de incentivo e as aulas estão sendo eficazes para a promoção do aprendizado e a criação de 

uma cultura de estudo autônomo nos participantes do programa.

Desde 2014-2 os professores das disciplinas vinculadas aos apoios pedagógicos do campus vem oferecendo 

bonificações e incentivos aos frequentadores destas atividades. Estas ações resultaram num imediato 

crescimento do número de participantes, porém os efeitos menos imediatos como a promoção da autonomia de 

estudo e da aprendizagem dos estudantes necessitam ser melhor compreendidos. O cruzamento dos dados de 

frequência às atividades de apoio com o desempenho dos frequentadores é uma das ações que deverá ser 

desenvolvida. Entrevistas e reuniões semestrais com os participantes (tutores, professores, estudantes atendidos) 

deverão ser fixadas, e a participação dos coordenadores de curso deverá ser incentivada.
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