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Campus Santo André-SP

CONTEXTO

Modelo de ensino 
superior da UFABC é 

amplamente 
interdisciplinar. 

Bacharelados Interdisciplinares (BI) em Ciência 
e Tecnologia e em Ciências e Humanidades, 

são cursos de entrada para outros de formação 
específica (BCC, BCH, Engenharias…).

Campus São Bernardo do Campo-SP



CONTEXTO
Turmas heterogêneas, 
com relação aos perfis dos 
alunos e suas expectativas 
profissionais.

Demanda crescente de 
alunos ingressantes e 
reprovados em disciplinas 
obrigatórias dos BI.

Criação de disciplinas 
semipresenciais: e.g 
Processamento da 
Informação (PI) (2013) 

Objetivos de PI: 
apresentar os fundamentos 
sobre manipulação e 
tratamento da informação.
Ementa: estruturas de 
seleção e de repetição; 
vetores e matrizes; 
modularização.
Carga horária: 60h / 12 
semanas 
Regime quadrimestral (Q1, 
Q2 ou Q3).

Índice de reprovação, 
por desempenho e por 
abandono, em PI:

● 33,6% para as 
turmas 
semipresenciais 
(média das turmas de 
2013.Q1 a 2017.Q1)

● 34,1% para turmas 
presenciais (média 
das turmas de 
2009.Q3 a 2017.Q1).



OBJETIVOS

Apresentar as estratégias de aprendizagem 
(cognitivas e metacognitivas) usadas pelos alunos 
de uma turma da disciplina PI semipresencial 
(2017.Q2) para lidar com o conteúdo sobre 
raciocínio lógico e para a resolução de exercícios 
de programação. 

Apresentar uma análise sintética sobre o quanto 
essas estratégias de aprendizagem contribuem 
para o desempenho dos alunos nessa disciplina.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

i) Questionário de autoavaliação 
online, aplicado após a realização 
da primeira prova (P1).

● Dados gerais
● Sobre a Prova
● Sobre o desempenho na disciplina

○ Hábitos de estudo (estratégias 
de aprendizagem cognitivas e 
metacognitivas)

Metodologia de pesquisa:  de caráter exploratório e descritivo.

ii) Coleta automática de 
dados de acesso dos 
alunos aos materiais 
disponíveis no TIDIA4.
Ferramenta Estatísticas: relatórios de 
acesso dos alunos ao AVA e aos 
vários recursos e materiais 
disponíveis.

Aulas - Atividades - Mensagens 

COLETA DE DADOS



RESULTADOS

O questionário de autoavaliação foi respondido 
por 133 alunos. 

Sobre a prova

Dados gerais



RESULTADOS

No geral, os alunos participantes 
afirmam adotar com mais frequência 
(Sempre) em seu percurso de 
aprendizagem estratégias 
metacognitivas do que estratégias 
cognitivas.

Sobre o desempenho na disciplina
○ Hábitos de estudo (estratégias de aprendizagem cognitivas 

e metacognitivas)



RESULTADOS

(a) organização e controle emocional: incentivar o planejamento e a administração 
do tempo de estudo incluindo, por exemplo, checklists nas atividades;
(b) reflexão, interação e diálogo: acrescentar tarefas que recompensem o aluno que 
fizer novamente as atividades nas quais tenha alcançado baixo desempenho; 
promover interações síncronas; propor mais atividades em grupo.

(a)

(b)



RESULTADOS

(b)

(a)

(a) seleção e síntese: orientar a elaboração de resumos incluindo, por exemplo, 
destaques sobre os principais conceitos trabalhados nas atividades propostas;
(b) abstração e reforço: acrescentar recursos que incentivem o exercício de 
relacionar os conceitos estudados com a aplicação prática. 



RESULTADOS

Os 21 alunos com maior 
frequência no TIDIA4 foram os 
que apresentaram melhor 
desempenho (conceitos A e B) na 
P1, quando comparados com a 
turma inteira.

Entretanto, há também mais 
conceito F entre os mais 
frequentes. 



CONCLUSÕES 
No caso da disciplina PI 
semipresencial estudada, 
para promover a motivação 
e o engajamento, e ampliar 
o desempenho dos alunos 
no aprendizado dos 
conteúdos propostos, o 
foco deve estar no uso de 
recursos que contemplem 
estratégias de 
aprendizagem cognitivas 
e metacognitivas.

● objetos de aprendizagem: resumos, 
infográficos, animações, jogos digitais etc. 

● roteiros que auxiliem os alunos no 
planejamento, avaliação e regulação da 
aprendizagem: elementos que ampliem a 
capacidade de abstração, direcionem o 
raciocínio para o reconhecimento de 
detalhes e oportunidades para reflexão 
sobre como organizar o pensamento.



TRABALHOS FUTUROS
Para serem efetivos, 
os recursos e 
estratégias cognitivas 
e metacognitivas a 
serem aplicados 
deverão ser baseados 
no estabelecimento 
de “trilhas de 
aprendizagem” 
diferenciadas para um 
mesmo conteúdo.

Ampliar as reflexões sobre 
o desenvolvimento dos 
materiais que apoiarão as 
próximas ofertas de PI 
semipresencial de forma a 
melhorar o engajamento, 
a motivação e o 
desempenho dos alunos e 
reduzir o percentual de 
reprovação e abandono 
na disciplina.

Aplicação das 
estratégias em novas 
turmas para avaliar se 
houve um melhor 
desempenho e uma 
diminuição das taxas 
de desistência e 
reprovação, em 
comparação com os 
resultados obtidos nas 
ofertas anteriores.
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