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Resumo: O projeto, que se insere no Grupo de Estudo 

dos Professores de Matemática da FEI (GEPMFEI) tem 

como finalidade investigar os erros cometidos pelos 

alunos do curso de engenharia na disciplina de Calculo 

Diferencial e Integral 1. O objetivo é apresentar 

propostas para reduzir o alto índice de desistência dos 

alunos nas disciplinas de matemática logo no início do 

curso de Engenharia. 

 

1. Introdução 
Nos últimos anos o número de ingressantes no 

Ensino Superior vem aumentando significativamente. 

Na última década, esse número saltou de 3,5 milhões 

para 7 milhões. No entanto, se comparado com o 

número dos concluintes, que na última década saltou de 

470 mil para 1,05 milhão, conclui-se que menos de 15% 

dos alunos terminam o curso de graduação. 

O abandono ao curso pode se dar por diversos 

fatores: pessoais, profissionais, financeiros, entre outros. 

Porém, a parcela de alunos que obtiveram uma 

Formação Básica inconsistente, e por conta disso 

pararam sua graduação, representa uma boa parcela dos 

alunos que não concluíram o Ensino Superior. 

Pretende-se, neste projeto, oferecer uma maior base 

aos alunos ingressantes no curso de Engenharia para que 

os mesmos tenham o mínimo de compreensão e 

criticidade possíveis, visto que nesse estágio do curso 

muitos estudantes apresentam falhas conceituais que 

não foram corrigidas na escolarização anterior. 

O foco do projeto, portanto são os cursos de 

Engenharia, de uma Instituição de Ensino Superior do 

ABC Paulista. A investigação se fez necessária devido à 

alta taxa de reprovação nas disciplinas da área de 

matemática, que são ministradas nos primeiros 

semestres letivos. O investigado foram os tipos de erros 

cometidos pelos estudantes do primeiro ciclo, nas 

provas P1 da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 

1. 

Acreditamos que se for possível minimizar as 

desistências, pelo motivo pedagógico, aumentaria 

significativamente a qualidade de vida dos alunos 

ingressantes. Para tal feito, analisamos o método de 

ensino normalmente empregado nos cursos de ciências 

exatas, são aulas expositivas (teoria, exemplos e 

exercícios), aqui o aluno é apenas um mero expectador 

do professor. Atualmente, no entanto, é necessário que o 

aluno seja mais participativo, enquanto a sua frente 

encontra um professor com maior dinâmica, 

investigador, que procura mais do que transmitir o 

simples conhecimento bruto. 

 

 

 

2. Metodologia 
Este projeto de pesquisa é de natureza qualitativa, no 

entanto, para a escolha da amostra foram utilizados 

procedimentos estatísticos. Foram selecionadas quatro 

amostras, cada uma representando 10% do total de 

provas do primeiro e segundo semestres de 2014, dos 

períodos diurno e noturno. Foi usada a função 

ALEATORIOENTRE do Excel para selecionar as 

amostras, graças à planilha fornecida para nós pela 

Secretaria de Cursos, planilha esta que continha notas 

da Prova P1, P2 e P3, a média, número de faltas e status 

(aprovado ou reprovado). Após ter a relação das provas 

que seriam utilizadas, as mesmas foram separadas do 

Arquivo Morto do Centro Universitário da FEI. 

As provas que serviriam de elementos da amostra 

foram xerocopiadas na questão que seria estudada. 

Foram escolhidas as questões que tratava de resolução 

de limites para serem analisadas. 

 

3. Resultados 
A falta de atenção e o nervosismo estão relacionados 

às quatro operações matemáticas e são responsáveis por 

11% dos erros cometidos pelos alunos. 

Os erros foram separados em três categorias: (E1) 

deixou a questão sem responder; (E2) aplicou o método 

correto e (E3) aplicou o método incorreto. O erro do 

tipo (E1) representou, aproximadamente, 21% do total 

de erros cometidos pelos alunos; o erro do tipo (E2) 

representou, aproximadamente, 35,5% dos erros 

cometidos pelos alunos; o erro do tipo (E3) representou, 

aproximadamente, 32,5%. 
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