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Resumo 

Esse estudo investiga as características das atividades 
integradoras (AI) desenvolvidas nas disciplinas de 
Laboratório de ensino I, II, III e IV do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. Para a 
coleta de dados foi aplicado um questionário para 99 
acadêmicos regularmente matriculados nas disciplinas. 
As informações foram analisadas a partir da frequência e 
da porcentagem de respostas. Os resultados indicam 
que os alunos consideram as metodologias das AI 
adequadas ao curso ao mesmo tempo em que se 
sentem pressionados durante as apresentações das 
mesmas.  

Introdução  

As AI desenvolvidas nas disciplinas de Laboratório de 
Ensino aproximam os acadêmicos dos contextos 
escolares e permitem uma maior integração tanto da 
teoria e prática, quanto dos conhecimentos presentes 
nas diferentes áreas que compoem a Biologia, além de 
promoverem a integração com outras disciplinas e 
professores (TOZZETTO, 2014). São desenvolvidas em 
diferentes espaços, como escolas, associações, 
unidades básicas de saúde, empresas, lugares públicos, 
entre outros, e para diferentes públicos, dentre eles 
alunos da educação infantil, ensino fundamental, médio 
e pessoas da comunidade em geral. (TOZETTO, 2014).  

Material e Métodos 

Está pesquisa caracteriza-se como pesquisa de campo. 
Os participantes foram 99 acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa/ Paraná, regularmente 
matriculados do 1º ao 4º ano. A coleta de dados foi 
realizada em dezembro/2019 por meio de um 
questionário (GHIGLIONE, MATALON 1993). Após a 
coleta dos dados os questionários foram organizados em 
um banco de dados no Excel para posterior análise. 

Resultados e Discussão 

No que diz respeito a caracterização dos acadêmicos 
participantes foi possível evidenciar que 20 alunos são 
do 1º ano, 4 são do 2º, 43 do 3º e 32 do 4º. Quanto ao 
turno 24 alunos são do vespertino e 75 são do noturno. 
No que se refere a participação em projetos 53% 
afirmaram que já participam de projetos de extensão, 
sendo que as áreas mais citadas foram anatomia, 
seguida da educação. Ainda com relação a participação 
em projetos 20,20% dos acadêmicos dizem já ter 
participado do PIBID e 25,25% do PIBIC. Quanto ao 
gênero 72 alunos são mulheres e 27 homens, 

demonstrando que o curso em foco é 
predominantemente feminino. Referente a idade dos 
alunos a maioria está na faixa de 18 a 24 anos. Quanto a 
condição para a realização do curso 32 alunos somente 
estudam, 21 estudam e trabalham, 45 estudam e fazem 
estágio e 3 não responderam. Ao compararmos as 
respostas do turno com a condição para a realização do 
curso viu- se que a maioria dos alunos é do noturno e 
estuda e faz estágio, o que evidencia que a maior parte 
dos alunos do noturno não tem vínculo empregatício. A 
partir das respostas que os alunos deram referente as 
características das AI, foi possível construir a tabela 1:  
 
Tabela 1. Características das atividades integradoras 

 

Nunca 
ou 

quase 
nunca 

Em 
algumas 

atividades 

Na maioria 
das 

atividades 

Em todas 
as 

atividades 
Total 

 

Quando realizadas as AI o professor explica o que deve ser feito 
F 9 19 22 49 99  

No momento da realização das AI o professor entrega um roteiro 
explicando o que deve ser feito 

F 45 32 10 11 98  

Ao selecionar as AI e a forma como elas são feitas, o professor solicita a 
opinião e a participação dos alunos 

F 25 29 26 19 99  
Durante a realização das AI, o professor reserva um espaço da aula para 

tirar dúvidas 

F 23 29 24 23 99  
O professor questiona se a duração das AI foi suficiente para o 

planejamento e a execução das mesmas 
 

F 39 25 21 14 99  

Se sentiu pressionado durante a apresentação da AI 

F 20 26 15 38 99  
As metodologias utilizadas nas AI são as mais adequadas para o curso  

F 6 20 44 27 97  
Fonte: Os autores 
Nota: F corresponde a frequência  

Conclusão  

Conclui-se a partir das repostas dadas pelos alunos ao 
questionário que os professores das disciplinas de 
Laboratório de Ensino I, II, III e IV explicam o que será 
feito durante a AI e reservam espaços da aula para tirar 
dúvidas. Contudo, não há uma discussão em relação a 
duração das AI, no que se refere ao tempo necessário 
para o planejamento e a execução delas. Os alunos 
ainda consideram que as metodologias das AI são 
adequadas ao curso ao mesmo tempo em que se 
sentem pressionados durante as apresentações.  
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