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RESUMO

A Geometria Analítica e Álgebra Linear (GAAL) é uma matéria imprescindível na grade curricular das ciências exatas e tem sido uma das grandes responsáveis pelo alto índice de

reprovação dos alunos que ingressam nos cursos de engenharia. O objetivo do projeto foi analisar as causas da reprovação na disciplina (GAAL) na FaEnge/UEMG. O trabalho

está sendo realizado nas turmas de GAAL nos cursos de Minas, Ambiental, Civil e Metalurgia. Está sendo comparado o rendimento na disciplina dos alunos que ingressaram pelo

SISU e pelo vestibular convencional nos cursos de Engenharia de Minas, Ambiental, Civil e Metalurgia. Além disso, está comparando-se o rendimento dos alunos entre o primeiro

e segundo semestres de 2016 e avaliando a participação dos alunos nas monitorias. As avaliações estão sendo realizadas pela aplicação de questionários para todas as turmas

do primeiro e segundo semestre para verificar o perfil e avaliar o conhecimento prévio dos discentes. Através do questionário que está sendo avaliado já foi possível identificar,

que temos alunos que trabalham e não trabalham, o número de alunos que afirmam ter hábito de estudo e os que afirmam não ter, além do número de alunos ingressos de escola

pública ou particular. Está também avaliando a participação dos alunos nas monitorias para verificar o ganho durante a disciplina. Identificando-se os gargalos da aprendizagem

em GAAL, buscam-se estratégias para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem e estimular os alunos com menor base matemática, a buscar o conhecimento e que

melhorem seu rendimento.
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