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Resumo: 

Este estudo trata de aspectos que envolvem a aprendizagem por meio da abordagem de ensino 

em equipe, envolvendo vários professores de instituições universitárias atuantes tanto na 

Graduação como na Pós-Graduação, apoiando-se em fundamentos metodológicos relacionados 

ao Team Teaching e em referenciais teóricos que tratam da cultura escolar e estudantil tais 

como, Becker e Geer (1997), Pérez Gómes (1998), Viñao Frago (1998) e Julia (2001). É uma 

abordagem que envolve um grupo de professores planejando, realizando e avaliando atividades 

relacionadas aos conceitos de Metrologia em Química e aspectos de Qualidade e suas 

respectivas normas ISO 9000. São atividades desenvolvidas durante um semestre para um 

mesmo grupo de universitários que se encontram semanalmente, com o objetivo de 

proporcionar aos alunos formatos diferentes de aulas, aprimorando o ensino e a aprendizagem, 

destacando a importância da compreensão de mudança de um pensamento determinístico e 

comum na Academia Brasileira na área de Ciências Exatas e Biológicas, por uma visão 

probabilística do mundo. É esperada uma modificação na cultura docente e discente de maior 

tolerância aos erros, além de introduzir conceitos estatísticos na visão pessoal do aluno. Trata-

se, portanto, de uma abordagem pioneira no Brasil e que vem sido desenvolvida desde 1999 no 

Instituto de Química de Araraquara/UNESP e atualmente no IBILCE – UNESP de São José do 

Rio Preto, para alunos de Graduação e Pós-Graduação contando com o apoio do INMETRO e 

do Comitê Brasileiro de Metrologia do SINMETRO. Os resultados desta abordagem de ensino 

têm apresentados vários benefícios aos docentes envolvidos, entre eles o ambiente de apoio 

superando o isolamento acadêmico e a oportunidade em diversificar formas e métodos de 

trabalho em conjuntos com profissionais de outros departamentos e/ou instituições. Além disso, 
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essa experiência tem refletido positivamente nos alunos, proporcionando maior independência a 

exposição de diferentes pontos de vista e habilidades de mais de um professor, desenvolvendo 

uma compreensão mais madura do conhecimento. Enfim é uma abordagem que tem se mostrado 

bastante fértil no sentido de mudança cultural dentro da universidade, desenvolvendo maior 

integração entre seus agentes de forma a melhorar significativamente a aprendizagem dos 

alunos além de impactar como facilitador para colocação no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: 

Cultura universitária; trabalho em equipe; Team Teaching. 

 

O tema deste Congresso “Ensino superior – inovação e qualidade na docência” nos fez refletir a 

respeito da enorme oportunidade para divulgarmos nosso trabalho que vem sendo desenvolvido 

coletivamente há alguns anos. Diante disso pensamos em uma grande questão: é possível inovar no 

ensino superior trabalhando com qualidade na docência? A resposta é: sim, é possível! Vamos explicar 

com um breve relato da nossa experiência. 

A disciplina “Introdução à metrologia em Química” foi introduzida como curso de atualização para os 

alunos de cursos de graduação das universidades públicas do estado de São Paulo em 1999 e o 

Instituto de Química da UNESP de Araraquara foi o pioneiro a oferecê-la. Essa disciplina foi 

introduzida no rol das optativas com o intuito de trabalhar “a cultura metrológica e da qualidade” com 

os alunos, visando à compreensão da mudança de um pensamento determinístico – comum na 

academia brasileira na área de ciências exatas e biológicas – para uma visão probabilística, com o 

principal objetivo de propiciar uma mudança na cultura discente, considerando maior tolerância aos 

erros, além de introduzir o conceito de incerteza na visão pessoal do aluno a respeito do mundo, 

procurando representar algum impacto na sua vivencia acadêmica de tal forma a contribuir, também, 

para melhor preparação em relação à carreira. 

Neste sentido um grupo de professores pensou em desenvolver um trabalho coletivo, baseado no 

modelo do Tem Teaching, aproveitando a participação e a diversidade de experiências dos docentes 

(das Universidades e de Empresas parceiras) e dos alunos, incluindo os egressos e inseridos no 

mercado de trabalho, para adequar as melhores metodologias focalizando práticas institucionalizadas e 

as possíveis mudanças culturais que envolvem o ambiente acadêmico.  

De acordo com Gonçalves (2004) o Team Teaching pressupõe um afastamento do papel e autoridade 

tradicional do professor na sua individualidade para dar lugar a uma nova relação não só com os 

colegas com os quais compartilha a turma, mas também com os alunos. Isso envolve uma negociação 

de papéis e reponsabilidades, sendo necessário um equilíbrio constante entre os objetivos e as 

situações nas quais e para as quais se estão a trabalhar. Portanto, o trabalho começa nos bastidores, 
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mas ganha vida na sala de aula com a participação dos alunos, inclusive envolvendo aspectos de 

avalição e reflexão para as demais etapas.  

Assim, a abertura de canais para expressão e reflexão em conjunto foi pensada de forma a estimular os 

processos de socialização entre os atores, promovendo mecanismo para possíveis mudanças culturais 

no contexto do ensino superior, uma vez que há uma cultura instaurada e sedimentada envolvendo o 

ensino de adultos priorizando a transmissão de conhecimento científico e determinístico, 

principalmente na área das ciências duras.  

Pérez Gómez (1998) considera cultura como um conjunto de significados, expectativas e 

comportamentos, partilhados por um grupo social, que facilita e ordena, limita e potencializa as 

mudanças sociais, as produções simbólicas e materiais e as realizações individuais e coletivas dentro 

de um espaço e tempo determinado. Portanto, é o resultado da construção social que se expressa em 

significados, valores, sentimentos, rituais, cercando a vida individual e coletiva da comunidade. Neste 

sentido, a escola impõe modos de conduta, pensamentos e relações próprias da instituição que 

reproduz em si mesma; os professores e alunos, ainda sob contradições e desajustes das práticas 

escolares dominantes, reproduzem rotinas, gerando a cultura escolar.  

Um interesse na ampliação da compreensão da vida escolar, nos modos de interação e os efeitos 

provocados nas novas gerações, na perspectiva da cultura, é também demonstrado pelo autor. Enfim, 

trata-se de entender a escola como um cruzamento de culturas que provocam tensões, aberturas, 

restrições e contrastes na construção dos significados. As tradições, costumes, rituais, rotinas que 

estimulam a manter e reproduzir a escola condiciona o tipo de vida que ela desenvolve e reforça os 

valores, expectativas e crenças ligadas à vida social dos grupos constituintes da instituição. Essa 

cultura tem influência direta sobre a aprendizagem dos indivíduos que nela convivem, ou seja, seus 

atores. 

Do ponto de vista da História da Educação, Julia (2001) entende que a cultura escolar “como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; 

normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas” (p. 10). Segundo o 

autor, três elementos são essenciais à constituição da cultura escolar: o espaço escolar específico, 

cursos graduados em níveis e o corpo profissional. Portanto, três eixos permeiam seu trabalho para o 

entendimento dessa cultura:  

A primeira via seria interessar-se pelas normas e pelas finalidades que regem a escola; a 

segunda, avaliar o papel desempenhando pela profissionalização do trabalho de educador; e a 

terceira, interessar-se pela análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares (Julia, 

2001, p.19). 
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O autor também destaca a importância de se pensar nas transferências culturais que foram operadas da 

escola e as marcas deixadas nos indivíduos. Neste sentido, a proposta do trabalho coletivo e 

participativo foi pensada como uma forma de provocar discussões e possíveis mudanças nas práticas 

do ensino superior, proporcionando aos alunos e professores alternativas para aprender e para ensinar, 

ou seja, um olhar ampliado sobre as práticas cristalizadas.   

Nessa linha Viñao Frago (1998) entende a cultura escolar como um conjunto que engloba teorias, 

princípios, critérios, normas e práticas sedimentadas nas instituições educativas. São modos de pensar 

e agir que proporcionam estratégias para a organização das aulas e interação entre membros da 

comunidade educativa além de constituírem os rituais, os mitos que se estruturam na forma de 

discursos e ações que, junto com a experiência e formação docente, organizam as tarefas diárias. Na 

perspectiva do autor, a historiografia educativa, em parte, tem se preocupado mais com as normas que 

regularizam a educação que com a realidade e práticas escolares. A escola – no sentido amplo como 

aparato de reprodução social – oferecia, em certas ocasiões, a imagem de organização uniforme, sem 

capacidade de gerar uma cultura interna específica, autônoma.  

A partir disso pensou-se em explorar os modos de pensar e agir dos docentes e dos alunos enquanto 

grupo social dentro da universidade, suas expectativas diante do curso e da disciplina em interação 

com a comunidade educativa. A cultura veiculada nas escolas – incluindo o nível superior – vai 

formando os alunos que, por sua vez, reagem aceitando ou recusando, criando situações inesperadas. 

Nos contatos entre pares ou entre professores e alunos tais componentes da cultura vão sendo 

veiculados, reafirmados, questionados, modificados.  

Neste sentido, é importante diversificar e propor mecanismos inovadores no contexto escolar, em 

especial no ensino superior e universitário, como ambiente próprio de formação de indivíduos que 

escolheram uma carreira profissional; são saberes apreendidos durante o processo de formação que 

vão auxiliando na construção das identidades, se apoiando, também, a partir de novas experiências 

durante a vivencia como estudantes, portanto, aspectos da vida estudantil1 compõem parte dos estudos 

sobre cultura escolar. 

A preocupação principal sempre esteve voltada para a formação com qualidade e diversidade de 

métodos e atores para melhor compor o conjunto de ideias e referenciais proporcionando trocas de 

experiências e novas formas de trabalhar com o ensino superior.  

Concordamos com Saric e Soares (2009) quando afirmam que o modelo do Team Teaching não deve 

ser imposto pela instituição, mas deve ser apropriado pelos docentes a partir da necessidade de 

procurar novos rumos para a prática profissional, com o objetivo de alargar os horizontes em relação 

                                                           
1 O termo cultura estudantil é tratado no artigo La culture étudiante dans lês facultes de médecine (1997) por 
Howard Becker e Blanche Geer. 
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ao ensino-aprendizagem que a formação universitária pode como fonte de investigações e 

desenvolvimento de novas metodologias e abordagens inovadoras. 

Assim como no estudo acima citado, não é de nosso interesse analisar as implicações desse modelo 

nas suas diferentes categorias apresentadas por Maroney (1995), nem tão pouco detalhar as vantagens 

ou as desvantagens destacadas por Goetz (2000), mas sim apreender o que pode ser adequado no caso 

do ensino superior brasileiro, envolvendo a área de Química.  

A disciplina começou a ser oferecida anualmente para a graduação em 2002 como resultado das 

primeiras atividades iniciadas no ano de 1998 com a inserção do tema Qualidade na disciplina de 

Química Analítica Quantitativa, com 8 horas-aula dedicadas ao tema. A partir de 2002 a disciplina 

Metrologia em Química e Qualidade foi inserida na estrutura Curricular dos Cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Química e Bacharelado em Química Tecnológica, na modalidade de disciplina 

optativa. A opção por uma disciplina optativa baseou-se no princípio de que os alunos (terceiro e 

quarto anos) que escolhessem cursá-la estariam suficientemente maduros e seguros do por que a 

escolheram cursar. Esta disciplina passou a ser concorrida entre os alunos uma vez que o número de 

discentes era limitado a vinte (20) de modo a permitir um trabalho com qualidade. A partir de 2003 a 

disciplina foi inserida no Curso de Pós-Graduação (PG) em Química do Instituto de Química-UNESP, 

como disciplina em Tópicos Especiais, não obrigatória, de início, com carga horária de 120 horas-aula. 

Posteriormente, em 2005, foi elevada a condição de disciplina regular do programa de Pós-Graduação, 

por sugestão da CAPES, entidade que gerencia os cursos de Pós-Graduação no Brasil. Na atualidade 

esta disciplina é oferecida nos Campi de Araraquara e de São José do Rio Preto em nível de 

Graduação e de Pós-Graduação. 

O desenvolvimento da disciplina ocorre com a participação de Docentes da Academia dos: Instituto de 

Química - UNESP, Departamentos de Química Analítica, Bioquímica e Química Tecnológica; 

Faculdade de Farmácia, Departamento de Alimentos e Nutrição – UNESP Campus de Araraquara, SP; 

Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas, Departamento de Química e Ciências Ambientais – 

UNESP Campus de S. J. do Rio Preto, SP; PUC/SP; USP - São Carlos, SP; USP – São Paulo, SP; e 

Colaboradores de Empresas parceiras tais como: OXITENO, São Paulo, SP; OIKOS-Aguapé Controle 

Ambiental, Pirassununga, SP; Espaço Magistral - Lasaem Ltda., Araraquara, SP; Grupo IVAI A&A; 

Instituto Adolfo Lutz – S.J. do Rio Preto, SP; INMETRO, Xerém, RJ, e Grupo são Martinho A&A,  

Ribeirão Preto, SP. 

A disciplina é dividida em módulos os quais são ministrados por Docentes das Universidades e tem 

seu conteúdo complementado pelos Colaboradores das Empresas parceiras. A participação dos 

Colaboradores tem como premissa trazer para os alunos a vivência e a cultura empresarial. Os 

Colaboradores são, sempre, pessoas em nível de gerência e, ou superior, permitindo evidenciar as  

distintas formas de se tratar/apresentar conteúdos, traduzindo a cultura de cada empresa. Esta 
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abordagem procura estar em concordância com Julia (2002). No decorrer das atividades em sala de 

aulas os discentes são compelidos a participarem de discussões com os docentes e colaboradores. 

Deve ser observado que o grupo planeja, acompanha o desenvolvimento e avalia todas as atividades da 

disciplina. Este fato exige grande comprometimento, principalmente dos docentes uma vez que há 

questões legais de atribuição de carga horária. 

O tópico inicial trata as questões do que é a Metrologia em Química, para que serve, qual é sua relação 

com o indivíduo (cidadão e/ou profissional), ou seja, com o dia a dia destes; como estão distribuídos 

os Sistemas Metrológicos no mundo; qual é a sua relação com o mundo globalizado e com as 

possibilidades de comércio nacional  (intramuros) e internacional (extramuros), considerando as 

mudanças ocorridas no pós-guerra (segunda guerra mundial), em termos de barreiras alfandegárias e 

principalmente barreiras técnicas; um entrave no comércio mundial, para os países emergentes. Neste 

tópico é importante a apresentação do INMETRO como órgão oficial da Metrologia no Brasil e a 

participação de Colaborador. 

No tópico segundo são tratados os aspectos históricos da metrologia abordando-se os aspectos da 

metrologia praticada no início das civilizações, descritos nos textos antigos, na cultura egípcia, e 

demais culturas, evoluindo para a idade moderna e contemporânea. São apresentadas as 

medidas/medições, os sistemas de medições, empregadas por Portugal durante o Brasil colônia e no 

Brasil Imperial. É enaltecida a importante visão/sensibilidade de D. Pedro I e D. Pedro II, Imperador 

do Brasil e o trabalho de Cândido Batista de Oliveira (Deputado da Assembleia Geral do Império). Na 

oportunidade, propondo como premissa básica para a inserção do sistema métrico no Império, a 

mudança cultural, a qual deveria ser trabalhada pelo sistema escolar presente no Império. Este módulo 

é, como no anterior, trabalhado com textos adicionais para atividades extras em sala de aulas. 

No tópico terceiro é abordado o tema qualidade, introduzido pelo Mestre da Qualidade da UNESP, 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, iniciando pelas definições da qualidade – incluindo a 

apresentada na norma ISO9000 – de modo a trabalhar as relações qualidade-indivíduo-coletivo. São 

tratados os temas: a pirâmide da qualidade, com a base no Programa 5’S, a evolução do conceito da 

qualidade, abordando-se as eras da qualidade e seus grandes Mestres, as ferramentas básicas da 

qualidade (gráfico de Pareto, diagrama de Ishikawa, e demais), até atingir-se o conceito de sistema da 

qualidade e suas ferramentas para a sua efetivação nas Empresas/Universidades. Nesta etapa, tem-se a 

participação do Colaborador da OXITENO, responsável pela área da Qualidade e Metrologia em 

Química; este colaborador apresenta a Empresa e seu sistema da qualidade, abordando seus aspectos 

técnicos e culturais, apontando as dificuldades e os caminhos do processo e tratando da aplicação de 

ferramentas da norma ISO9001 como modelo do sistema da qualidade. Ficam claras, neste tópico, as 

diferenças de visão, acadêmica e empresarial! Novamente, este tópico é complementado com leitura 

suplementar em atividades extras sala de aula, abordando a chegada e difusão da cultura da qualidade 
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no Brasil contemporâneo, no início dos anos 80, a partir de textos de jornais da época, revistas 

científicas e técnicas e livros publicados neste período.  

No tópico quarto é abordado à utilização da ferramenta para a implementação do sistema da qualidade 

para laboratórios de ensaios e de calibração, baseado na norma ISO Guia IEC 17025. Esta norma, 

considerando tratar-se de Curso de Química, é discutida com maior profundidade e em 

conexão/comparação direta com a norma ISO 9001. São tratados, inicialmente, os aspectos históricos 

do aparecimento desta norma, em 1999, como resultado da fusão das normas ISO Guia 25, EN45001 

com a norma ISO 9001 e 9002, versão 1994; os itens: 4, referente ao sistema de gestão e 5, referente 

ao gerenciamento técnico, sólidos, do laboratório, para o reconhecimento de competência e de modo a 

garantir a qualidade do produto, resultado. No que tange ao item 5.1- Pessoal, são retomadas as 

questões filosóficas da qualidade, tratadas no tópico três, e aqui focadas no que tange a formação das 

pessoas (caráter), a questão cultural e suas relações com os bons e, ou maus hábitos no trabalho, na 

dependência única do eu do indivíduo. Nesta etapa, são empregados os requisitos de treinamento com 

base na norma ISO 10015, focando na competência, conscientização e treinamento; voltando-se para 

as questões da educação e treinamento, para o qual, o conceito de competência inclui o 

comportamento, além de conhecimentos e habilidades, incluindo assegurar que o pessoal esteja 

consciente quanto à pertinência e a importância das suas atividades e de como elas contribuem para 

atingir os objetivos da qualidade. Este tema é tratado pelos docentes da disciplina e, posteriormente, 

por colaboradores das Empresas do Grupo IVAI A&A e OIKOS-Aguapé, para a apresentação dos 

programas de acreditação dos ensaios no INMETRO, apresentando as necessidades/dificuldades no 

treinamento de pessoal, as questão da mudança cultural, as quais estão atreladas a visão da qualidade, 

do indivíduo / coletiva, as dificuldades com a organização das documentações e das execuções dos 

métodos de análises em conformidade com os procedimentos operacionais padrões, dentre outros. Da 

mesma forma que se procede nos tópicos anteriores, trabalhos retirados da literatura pertinente, 

discutindo as questões da relação de poder no trabalho, as questões de fraudes e arranjos em 

resultados, principalmente com as facilidades das inovações no mundo digital, dentre outras 

discussões atreladas à importância na busca pela competência e pela acreditação de ensaios por 

laboratórios nacionais/mercado internacional e a importância das redes metrológicas do Brasil 

(originadas do sistema metrológico vigente no Império), são tratados na forma de textos para leituras 

complementares em trabalhos extras sala de aulas. Também, são apresentadas as questões 

internacionais de tratados que o Brasil vem procedendo com o IAF, no ano de 1999, e com o ILAC, no 

ano de 2000, e a, consequente, derrubada de barreiras técnicas. 

Este último tópico é, portanto, detalhado no que tange aos conceitos presentes nos itens 5.3-

Acomodações e Condições Ambientais; 5.4- Métodos de Ensaios e Calibração e Validação de 

Métodos e 5.4.6- Cálculo da Estimativa da Incerteza da Medição; 5.6- Rastreabilidade de Medições; 
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5.9- Garantia da Qualidade de resultados de ensaios...; 5.10- Apresentação dos Resultados. Estes itens 

são tratados pelos Docentes da disciplina e, novamente, são feitas inserções dos Colaboradores das 

empresas. O colaborador do Instituto Adolfo Lutz aborda prioritariamente o item Validação de 

Método Analítico, no entanto, faz todo um cenário abordando os demais itens (Acomodações e 

Condições Ambientais, Rastreabilidade das Medições e a Apresentação dos Resultados) em 

apresentação de casos, com situações inusitadas, vividas ao longo do tempo do Instituto. O item 

Cálculo da Incerteza e sua relação com todos os demais itens da norma e da qualidade, discutidos nos 

tópicos anteriores, são retomados, de modo a deixar claro para os alunos que sem qualidade e um 

sistema da qualidade as medições podem estar comprometidas em sua essência. Nesta parte, do tópico, 

os docentes procedem ao desenvolvimento teórico da validação e do levantamento das fontes de 

incerteza, o cálculo da estimativa da contribuição de cada fonte, e a combinação de todas as fontes 

pertinentes, passíveis de serem calculadas e, ou não, para a obtenção da incerteza final da medição. 

Nesta etapa, é empregado o método analítico, clássico, de preparação e determinação da concentração 

em matéria (mol L-1) de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH), de concentração de 

aproximadamente 0,1 mol L-1.  Esta prática fundamental, portanto, tratada em todos os cursos de 

graduação em Química, como exemplo teórico e prático de uma das aplicações da Química Analítica 

Inorgânica Quantitativa, no entanto, explorada, apenas do ponto de vista do ensino do princípio básico 

da medição em Química. Neste estágio, os discentes são munidos de material institucional para o 

acompanhamento e discussões e do exercício prático das etapas que envolvem o processo de medição, 

a estimativa das fontes e dos valores das estimativas das incertezas individuais de cada fonte e sua 

combinação para obter-se a incerteza global da medição.  

Assim, é neste panorama que se caminha para o fechamento dos tópicos da disciplina, que se propõe 

ocorrer em círculos concêntricos, partindo de uma apresentação macroscópica da Metrologia em 

Química e suas relações com o mundo globalizado, para a criação de um cenário propiciado a partir da 

apresentação do tema qualidade, em sua perna filosófica (conscientização do indivíduo-qualidade-

coletivo), suas ferramentas para a implementação do sistema da qualidade (inteligível para o 

colaborador), a importância do domínio do conteúdo destas ferramentas, em específico a norma ISO 

GUIA IEC 17025, os aspectos de um gerenciamento sólido e integrado dos itens 4 e 5 da norma, e sua 

relação com o eu do colaborador, o domínio dos processos de validação e da estimativa do cálculo da 

incerteza da medição e, assim, entender que a Química Analítica Quantitativa Inorgânica, trata-se de 

uma ferramenta importante para a metrologia e para a consecução da qualidade dos resultados 

analíticos, principalmente, reconhecendo o papel do analista dentro de todo este processo, fornecendo 

uma visão global de sua participação nas relações de comercio nacional e internacional.  

A avaliação desta disciplina, ministradas por diferentes professores, com a participação de 

competências proveniente de empresas, se processa de modo a aquilatar o desenvolvimento do aluno 
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ao longo do tempo. Assim, inicialmente, após a apresentação do tópico dois, os discentes são levados 

para o laboratório de Química Analítica Inorgânica da instituição; lá recebem os procedimentos 

operacionais para a execução de uma prática de Química Analítica Quantitativa, citada acima. Os 

docentes acompanham e gravam o desenrolar da atividade, apresentada sem combinação prévia com 

os alunos, mas aplicada de forma intencional considerando que, neste caso, é importante obter-se o 

“instante zero”, o ponto de partida, no qual, cada indivíduo vai desenvolver o procedimento analítico 

com acredita saber fazê-lo; da melhor forma possível, com a apresentação dos resultados na forma de 

relatório. Posteriormente, esta atividade é novamente experimentada nas semanas finais da disciplina, 

momento em que já é possível refletir e discutir as metodologias e os conteúdos desenvolvidos durante 

o curso. Está aí, o momento, para a justa observação dos indivíduos em sua capacidade de apreender o 

conhecimento, apresentado e discutido em sala de aula, e colocá-lo em prática, agora com 

conhecimento de causa e domínio de conteúdo. 

Além disso, é discutida com os alunos a importância das leituras de textos complementares aos temas 

apresentados em sala de aulas e de elaborarem uma resenha crítica, cuja entrega deve ser individual, 

em papel timbrado da Unidade e em acordo a um modelo apresentado ao mesmo. Esta resenha crítica 

compele o aluno a fazer a conexão entre os temas abordados em aula, com os temas dos artigos e com 

as buscas solicitadas em temas disponíveis na internet. Os temas das resenhas são entregues ao final de 

cada tópico e é dado um prazo de uma semana para o retorno das mesmas, com o desencadeamento 

das discussões e reflexões que se supõem gerar. 

Assim, são feitas várias avaliações ao longo da disciplina, tanto contemplando os tópicos quanto a 

combinação dos exercícios práticos em laboratório, associado aos avanços observados na capacidade 

dos alunos em apresentar resenhas críticas, resultados de discussões intra e extra-sala de aulas 

permitindo avaliar de forma continua o desenvolvimento dos alunos, dos docentes e da própria 

disciplina, uma vez que o processo é discutido de forma a evidenciar possíveis mudanças conceituais, 

de comportamento, de atitude, enfim nas práticas, rotinas e valores que permeiam o ambiente 

universitário, suas modalidades de aprender e ensinar e como isso pode ser alterado ou sedimentado de 

acordo com as experiências vivenciadas. Além disso, procura-se explorar a participação dos 

colaboradores das Empresas para evidenciar as condições e exigências do mundo do trabalho. 

Fatos os quais devem ser mencionados é o grande volume de atividades que necessitam de discussão e 

correção ao longo da disciplina, incluindo a avaliação dos vídeos, portanto, outro aspecto importante a 

ser destacado é a previsão de orçamento para o deslocamento dos envolvidos nesta disciplina, com 

distâncias em média de 180 km. No entanto, o grupo, incluindo as Empresas parceiras têm colaborado 

em muito com a solução de muitas das dificuldades. 

Na atualidade, a equipe também tem desenvolvido muitos trabalhos com discentes no tema metrologia 

em química, em monografias e dissertações de mestrado, as quais tem resultado em apresentações 
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orais dos trabalhos completos e a sua publicação nos anais dos congressos. Verifica-se, portanto, uma 

crescente procura pela disciplina e pelo tema tanto entre os alunos do curso de Química, como de 

outros cursos de áreas relacionadas, farmácia, engenharias (química, de produção, civil, de materiais) 

assim como de alunos egressos e que já estão inseridos ou tentando se inserir no mercado de trabalho. 

São poucas ou quase nenhuma as reprovações, pois, quando o aluno percebe que não tem condições de 

acompanhar a disciplina este procede ao trancamento da mesma. 

Outro indicador do sucesso e da divulgação do trabalho é a solicitação de escolas técnicas estaduais 

para a equipe ministrar cursos de curta duração, de 16 a 24 horas-aula em suas unidades de modo a 

proceder à difusão cultural da Metrologia em Química & Qualidade, proposta inicial do grupo das 

universidades do Comitê Brasileiro de Metrologia em Química, quando da sua criação. 

De modo a proceder ao acompanhamento dos alunos formados que passaram por esta disciplina, a 

equipe de Docentes e Colaboradores mantém um endereço eletrônico para comunicação com os 

egressos. Muitos são os retornos de alunos que estão colocados em empresas e institutos de pesquisa 

que relatam a importância da disciplina como um diferencial para a busca do mercado de trabalho e 

para a sua adaptação às atividades das empresas já inseridas no sistema global da qualidade e da 

Metrologia em Química. Com isso, entendemos que os esforços para o desenvolvimento de atividades 

inovadoras no ensino superior estão proporcionando aos envolvidos possibilidades de mudanças 

culturais e de aprendizagens aos atores envolvidos possibilitando formas de pensar e agir diante de 

práticas cristalizadas.  
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Resumo: 

Presente nos debates atuais, a prática da pesquisa também tem sido colocada como uma das 

prerrogativas da Educação Superior, como reza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, em seu artigo 43: “a educação superior tem por finalidade [...] III - incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive [...]”. Observando-se o que diz a lei, a prática da pesquisa está 

estreitamente intrincada à formação acadêmica, cultural e social dos sujeitos, o que faz da 

universidade um local decisivo na trajetória dos estudantes, licenciandos e professores. Partindo 

do princípio que a pesquisa é uma estratégia de formação possível e indicada como ideal e 

recomendável na Educação Superior, pela prerrogativa legal e também por autores (DEMO, 

1997; BRANDÃO, 2002; LÜDKE et al, 2001 e 2009; entre outros), o estudo tem como objetivo 
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