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INTRODUÇÃO 

 

As disciplinas ST364 e ST464 são fundamentais para a 
formação do Tecnólogo em Informática. São consideradas 
disciplinas difíceis pelos alunos, especialmente em relação a 2 
aspectos: 1) nível de abstração dos conceitos; 2) dificuldade de 
codificação das estruturas e seus algoritmos em alguma 
linguagem de programação. 

Este projeto comparou as notas de cada turma 
considerando as diferentes estratégias de ensino e analisou as 
avaliações de metologias feitas pelos alunos de algumas turmas. 

 

 METODOLOGIA 

 

 MATERIAIS 

 

 Notas e registros das estratégias de ensino aplicadas nas 
disciplinas ST364 nos anos de 2001 a 2004 e de 2006 a 
2010; 

 Notas e registros das estratégias de ensino aplicadas nas 
disciplinas ST464 nos anos de 1998 a 2010; 

 Os comentários e as avaliações da maioria dos alunos que 
cursaram a disciplina ST364 em: 2004, 2006 e 2009; e 
ST464 em: 2003, 2004 e 2007. 

 

MÉTODOS 

 

 Análise estatística comparativa das planilhas de notas das 
diferentes turmas das disciplinas, agrupadas segundo 
estratégias de ensino utilizadas; 

 Análise comparativa entre as médias utilizando o teste de 
Scheffé da diferença completamente significativa , 
considerando o nível de significância de 5% entre as médias 
comparadas e que as amostras possuem tamanhos 
diferentes. 

 Avaliação dos cronogramas dos diversos oferecimentos 
para a identificação de estratégias, atividades, recursos e 
formas de avaliação inovadoras. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados estão separados por disciplina analisada, 
começando pelas análises da disciplina ST364 - Estrutura de 
dados. 

 

 

 

 

Figura 1: Comparação entre as médias das turmas e o número de 
avaliações em ST364. 

Quadro 1: Estratégias de ensino de ST364 de 1998 à 2010. 

 

* Não houve registro da estratégia de ensino aplicada na 
disciplina ST364 no ano de 2005, pois a mesma não foi oferecida 
neste ano pelo professor. 

 Agora os resultados das análises da disciplina ST464 – 
Laboratório de Estrutura de Dados. 

 

Figura 2: Comparação entre as médias das turmas e o número de 
avaliações em ST464. 

Quadro 2: Estratégias de ensino de ST464 de 1998 à 2010. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Com os resultados obtidos puderam ser observados pontos 
relevantes na progressão da disciplina ST364 durante os anos de 
1998 à 2010, como segue: 

 

 A disciplina ST364 teve maiores médias a partir de 2003, 
ano em que as provas pararam de fazer parte das 
avaliações, focando apenas em projetos, trabalhos escritos 
e depois artigos. Esta melhora se aplica nas turmas a partir 
de 2003 excetuando-se as turmas do ano de 2006 que por 
motivos extraordinários tiveram rendimento pífio 
comparado a qualquer outra turma dentre todas as 
analisadas; 

 Mesmo analisando a Figura 1 e a quantidade de turmas 
com médias diferentes significativamente,  não foi possível 
concluir quais foram os fatores determinantes dos 
rendimentos bons e ruins, pois foi verificado desde turmas 
com bons rendimentos ao serem submetidas a muitas 
avaliações como também turmas com médias abaixo do 
esperado ao serem também submetidas a muitas 
avaliações. O mesmo vale para turmas que tiveram poucas 
avaliações, houve turmas com médias acima e turmas com 
médias abaixo do satisfatório, considerando como 
satisfatória a média 6,0. 

 

Já a disciplina ST464 apresentou resultados 
consideravelmente diferentes da disciplina ST364, como segue: 
 

 Pode ser observado na Figura 2 que não houve grandes 
oscilações de média entre as turmas, acrescentando o fato 
de que não houve turmas com diferenças significativas 
uma das outras pode-se concluir que de 1998 a 2010 o 
rendimento das turmas de ST464 foi satisfatório e 
uniforme mesmo com as mudanças das estratégias de 
ensino. 

 Assim como as médias das turmas de ST464, as avaliações 
dos alunos sobre a disciplina também foram positivas em 
todos os quesitos avaliados. Até mesmo os alunos de 2004 
que tiveram uma das menores médias dos últimos anos 
avaliaram de forma positiva a disciplina, destacando a 
Forma de Avaliação e a Forma de Trabalho. 
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