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A evasão  dos  estudantes  é  um fator  presente  em diversas  Instituições  de
Ensino Superior (IES) no Brasil.  Vários são os fatores que levam os graduandos a
abandonar seus cursos, destacamos, dentre eles: falta de adaptação, ausência de
recursos financeiros, escolha equivocada do curso etc. Assim, no que se refere aos
cursos de licenciaturas, a evasão está fortemente ligada ao desprestígio social e a
baixa remuneração da profissão docente.  Esta é uma situação preocupante,  uma
vez  que,  a  evasão  nesses  cursos  pode  gerar  “um  apagão”  de  professores  no
futuro. Nisso, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio da Pró-Reitoria de
Graduação (Prograd), possui o Programa de Monitoria de Projetos de Graduação, o
qual  busca  reduzir  a  evasão  nos  cursos  de  graduação  a  partir  da  concessão  de
bolsas a estudantes em projetos que favoreçam a articulação, o acompanhamento
e avaliação das ações acadêmicas desenvolvidas no âmbito da graduação.  Neste
contexto  o  projeto  de  monitoria  Tecendo  Redes  Cognitivas  de  Aprendizagem
(TERCOA)  do  curso  de  Pedagogia  da  Faculdade  de  Educação  (FACED)  da  UFC,
objetivamos  elaborar  e  executar  atividades  que  possibilitassem  a  melhor
integração dos alunos, o sentimento de pertencimento ao curso e a construção da
identidade  profissional  do  Pedagogo.  Para  tanto,  realizamos  atividades  diversas,
como  seminários,  debates  sobre  o  curso,  acolhimento  aos  alunos  ingressantes,
guia  de  percurso,  fanpage  para  informar  eventos  e  editais  etc.  Os  resultados
analisados  a  partir  de  depoimentos  de  estudantes,  sobre  as  ações  do  projeto,
oportunizaram constatar que este,  age como um relevante aporte,  na diminuição
da evasão discente, bem como, aproxima mais o Pedagogo do curso.
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