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Os resultados estão demostrados no grafico 1
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Resultados 

1° semestre de 2012

Característica do  subgrupo de 
acompanhamento dos alunos:

 Com 50% de frequência

 Total de 21 alunos

Dos 21 alunos que prosseguiram
até o final 81% conseguiram a
aprovação

2° semestre de 2013

Em uma primeira análise foi possível constatar
um aumento significativo de reprovações em
relação ao semestre em que o programa PAG-
Química foi oferecido Isso foi evidencia do na
taxa de reprovação, superior a 50%, (gráfico 2)

Licenciatura em Química noturno (LQN), Bacharelado em Química (BQ),
formação em Química (FQ), Química industrial (QI), Química Industrial
Noturno (QIN), Total de alunos do curso de Química (Toda Q), Biomedicina
(BIM), Biotecnologia molecular (BIO), Engenharia de alimentos (ITA),
Engenharia de materiais (EMT), Engenharia Química (ENQ), Farmácia (FAR)
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Conclusão

A efetivação deste estudo nos permitiu verificar
que é necessária a continuação e a permanência
de programas como PAG-Química, para sanar as
lacunas de aprendizagem apresentadas e permitir
que os alunos que apresentam dificuldades
avancem nos seus cursos.


