
Imprimindo: 
Este pôster tem 70 cm de largura 
por 100 cm de altura. Ele foi 
projetado para ser impresso em 
uma impressora de grandes 
formatos. 
 

Personalizando o 
Conteúdo: 
Os espaços reservados deste 
pôster estão formatados para 
você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto 
ou clique em um ícone para 
adicionar uma tabela, gráfico, 
elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 
Para adicionar ou remover 
marcadores do texto, clique no 
botão Marcadores da guia 
Página Inicial. 
Se precisar de mais espaços 
reservados para títulos, conteúdo 
ou texto do corpo, faça uma 
cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias 
Inteligentes do PowerPoint o 
ajudarão a alinhá-lo com todo o 
resto. 
Quer usar suas próprias imagens 
em vez das nossas? Não tem 
problema! Basta clicar em uma 
imagem, pressionar a tecla 
Delete e clicar no ícone para 
adicionar a sua imagem. 
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O presente trabalho se refere ao projeto: 
“Programa pi loto de acompanhamento 
pedagógico com alunos do CTISM- UFSM: 
ações de inclusão e sucesso no desempenho 
acadêmico”, desenvolvido pelo Departamento 
de Ensino do Colégio Técnico Industrial de 
Santa Maria (CTISM) /Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), com o apoio do AFIRME 
(Observatório de Ações Afirmativas para acesso 
e permanência nas Universidades Públicas da 
América do Sul) PROGRAD/UFSM. O projeto 
surge da observância dos índices de reprovação 
e consequentemente, evasão dos estudantes do 
Ensino Médio Integrado e cursos subsequentes, 
visando o acompanhamento pedagógico destes 
com o objetivo de superar dificuldades, 
desenvolvendo uma cultura de estudo e sucesso 
escolar e a valorização da formação em 
Educação Profissional e Tecnológica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Acompanhamen to 
Pedagóg ico ; Educação Pro f iss iona l e 
Tecnológica; Êxito Escolar. 
 

O referido projeto, coordenado pela Profª. Drª. Mariglei Severo Maraschin, tem como objetivo 
diminuir os índices de retenção dos cursos integrados e subsequentes do CTISM/UFSM, 
desenvolver uma cultura de estudo e êxito escolar, preparar os estudantes para os desafios 
futuros e valorizar a formação em educação profissional e tecnológica. O alto índice de reprovação 
vem sendo motivo de preocupação e discussão no contexto da Educação Profissional e 
Tecnológica. Pensando em diminuir esses índices, desde 2015  são colocadas em prática ações 
para auxiliar e acolher os estudantes com baixo rendimento e dificuldades de aprendizagem, 
visando à permanência e êxito destes no CTISM. Assim, buscamos superar índices de reprovação 
e evasão a partir do acompanhamento pedagógico, proporcionando aos estudantes da instituição 
um espaço para a aprendizagem e construção do conhecimento, visando a evolução do 
desempenho dos mesmos. 
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Metodologia 

A metodologia organiza-se em aulas presenciais de revisão dos conteúdos e apoio específico 
de cada área do conhecimento, tanto das disciplinas gerais, como das profissionais 
trabalhadas nos cursos, produzindo inclusive materiais de apoio e retomada dos conteúdos, 
em conjunto com os docentes. Os atendimentos acontecem de forma individual, grupal ou 
quando necessário, os bolsistas auxiliam o professor de cada disciplina, na própria aula. Além 
disso, o projeto conta com o auxílio de bolsistas para o apoio pedagógico e psicológico dos 
estudantes, que realizam um acompanhamento mais próximo dos alunos com baixo 
rendimento escolar ou com dificuldades e fragilidades pessoais. Além disso, conforme a 
necessidade são proporcionadas outras ações como: entrevistas individuais e mapeamento 
das turmas, organização do tempo de estudo, oficinas, rodas de conversa, encontro com 
representantes de turmas, diálogos com os familiares, entre outras. 
 

O referido projeto têm atingido resultados 
expressivos, sendo referência na UFSM e demais 
contextos de Educação Profissional e Tecnológica. 
Consideramos que existe um longo caminho a 
percorrer para superar o “fracasso escolar”, porém 
acreditamos que este projeto tem resgatado o sentido 
de ensinar e aprender, ressignificando as trajetórias 
formativas de jovens e adultos, garantindo direitos de 
acesso a um espaço mais humano, dialógico e 
transformador, auxiliando o estudante a estabelecer 
relações entre os conhecimentos e a realidade dele.  
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Tendo como referencial teórico conceitual as contribuições de MARASCHIN(2015), 
QUEIROZ(2015), TOSTE(2013), FREIRE(2011), buscamos construir uma proposta de acolhimento 
e inclusão, que garanta não somente o acesso, mas a permanência com qualidade e êxito. 
Observa-se a necessidade de um trabalho pedagógico que promova ações, relações e 
transformações (MARASCHIN, 2015). Pois, é importante que a instituição constantemente 
repense suas ações, seu planejamento e principalmente esteja atenta ao processo avaliativo dos 
estudantes que tem dificuldade para aprender. Pois, “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros 
inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 
como inconclusão em permanente movimento na história”. (FREIRE, p. 86, 2013) 


