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1. OBJETIVOS
1.1 GERAL

Compreender como os Programas Acadêmicos de Ensino da Pró-reitoria de
Graduação trabalham a relação entre o ensino e a Aprendizagem.
1.2 ESPECÍFICOS

Identificar se os programas acadêmicos contribuem para que os estudantes
bolsistas ou voluntários da UFCA apresentem sentimento de pertencimento à
Universidade.
Verificar se os programas possibilitam o engajamento dos estudantes em
atividades de ensino.
Analisar se as ações desenvolvidas junto aos demais estudantes, proporcionam,
melhorias no rendimento Acadêmico.
2. METODOLOGIA

O projeto utilizará a metodologia do Estudo de caso, que segundo Gil (2010)
direciona-se a estudar exaustivamente e de maneira intima as unidades de análises,
objetivando o conhecimento minucioso do(s) objeto(s) de estudado(s). Demostrando de
forma ampla e consciente ou expondo os elementos que contribuem para o desenrolar
dos motivos, das razões e causas que orientam o problema ou por ele é orientado.
Consiste em múltiplas técnicas para obtenção de fatos e/ou fenômenos, e dados,
contribuindo para a confirmação das informações, dando ainda mais credibilidade a
pesquisa.
Para o desenvolvimento do trabalho será analisado diversos relatórios dos
Programas Acadêmicos de anos anteriores; elaborado previamente um questionário de
perguntas fixadas nas questões problematizadoras do projeto; e/ou feitas observações
norteadas pelo objetivo do Projeto.
O questionário será composta de doze questões, divididas em 3/3, o 1/3
procurará investigar sentimentos de pertença à Universidade, o 2/3 investigará a relação
dos estudantes com os programas de ensino e o 3/3 analisará se as ações desenvolvidas
junto aos demais estudantes, proporcionam, melhorias no rendimento Acadêmico. Serão
questionário dos(as) todos(as) os(as) monitores(as) de 2019, bolsistas e voluntários(as),
dos Programas Acadêmicos da Pró-reitoria de Graduação.
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