
DIVULGAÇÃO DO NEEF PARA ALUNOS INGRESSANTES
NOS CURSOS DE ZOOTECNIA E AGRONOMIA COMO
FORMA DE REDUZIR A EVASÃO NESSES CURSOS DE

GRADUAÇÃO Encontros Universitários da UFC 2016

VI Encontro de Monitoria de Projetos da Graduação

Julio Soares da Silva, Odécia Gomes dos Santos, Bruno Bizerra do Nascimento, Alysson
Bruno de Castro Davi, Danielle Nascimento Coutinho, Magno Jose Duarte Candido

Na  fase  inicial  do  curso  de  graduação,  o  pouco  contato  dos  alunos  com
disciplinas  específicas  da sua área de atuação profissional  gera em muitos  casos
um  desestímulo,  prejudicando  assim  sua  formação  profissional,  quando  não
acarreta o abandono do curso. O projeto “NEEF-Recém ingresso: combate à evasão
nos  cursos  de  agronomia  e  zootecnia”  busca  promover  um  maior  contato  dos
alunos de semestres iniciais dos cursos de Agronomia e Zootecnia com a vivência
prática do curso por meio de atividades realizadas no Núcleo de Ensino e Estudos
em Forragicultura-NEEF/DZ/CCA/UFC. Os monitores do projeto vão ao encontro dos
alunos  ingressantes  por  meio  de  eventos  promovidos  pelos  Centros  Acadêmicos
como  a  “Semana  Zero”,  que  visa  a  apresentar  por  meio  de  apresentações  na
forma  de  slides  e/ou  visitas  aos  núcleos,  grupos  de  estudos,  laboratórios  e
modalidades  de  bolsas  existentes  no  Departamento  de  Zootecnia/CCA/UFC  aos
novos estudantes. O NEEF é um dos núcleos que acolhem esses alunos voluntários
que têm a oportunidade de acompanhar e auxiliar os alunos efetivos do NEEF em
atividades  como:  controle  zootécnico  do  rebanho  de  ovinos,  práticas  de
conservação de forragem (fenação e ensilagem), manejo do sistema de irrigação,
pesagem dos  animais,  vermifugação,  manejo  alimentar  do  rebanho,  entre  outras
práticas. No decorrer das atividades são dadas explicações sobre as práticas em si,
os  motivos  pelos  quais  determinada  atividade  é  feita,  quais  os  procedimentos  e
sua  finalidade,  buscando  ainda  esclarecer  quaisquer  dúvidas  apresentadas  pelos
voluntários. Durante o primeiro semestre de 2016, 10 alunos se voluntariaram, dos
quais 40% eram estudantes do curso de Zootecnia e 60% do curso de Agronomia.
Em média, cada aluno permaneceu 1 mês no projeto. Do total de voluntários, 1 se
tornou  membro  efetivo  e  bolsista  do  NEEF.  As  práticas  vivenciadas  no  NEEF
ajudam a sedimentar o conhecimento adquirido em sala de aula, colaborando para
uma formação mais ampla desses futuros profissionais.

Palavras-chave: Formação complementar. Vivência de campo. Vocação profissional.
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