
Experiência do curso de Agronomia/campus universitário de Sinop
Apresentamos nesta seção uma experiência de avaliação da aprendizagem do aluno, realizada pelo Professor Rogé-
rio de Andrade Coimbra, Coordenador do curso de Agronomia UFMT/Sinop. O professor possui graduação e douto-
rado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista (FCA/UNESP). Natural de São Paulo, iniciou o trabalho no 
campus de Sinop em 2006, inicialmente como professor voluntário, depois como substituto e, em 2008, passando 
a ser efetivo na instituição. Com a palavra, o professor Coimbra!

Contextualização da prática avaliativa
Em 2013, participei de um curso de capacitação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Plataforma Moodle, 
quando foi implementado na UFMT. Nesse espaço online, percebi uma oportunidade de trabalhar com a avaliação 
de forma diferenciada, sem a necessidade de ocupar o horário de aula. Inicialmente, passei a fazer a avaliação 
pelo AVA, em caráter sigiloso entre os alunos, que entravam no ambiente por meio de uma senha. Depois, ela 
passou a ser aberta e aplicada a todos, semanalmente, por tema trabalhado. Nesse processo, após a aula, as 
questões passaram a estar disponíveis aos alunos, variando de tipo entre múltipla escolha, discursivo e, na gran-
de maioria das vezes, estudo de caso ou relatório. Com isso, a avaliação tornou-se continuada e sem estresse, 
pautada em metodologias ativas.
A “cola” como estratégia docente
O grande diferencial dessa proposta de avaliação é que o aluno pode consultar um colega, um profissional, pesqui-
sar um artigo ou buscar outros meios para construir seu conhecimento. Ele tem de 24 a 48 horas para entrar no 
sistema e fazer a prova. No caso de uma questão de múltipla escolha, tem 20 minutos para respondê-la, a partir 
do momento em que entra no sistema. Se for um estudo de caso ou um estudo dirigido, ele poderá ter até uma 
semana para resolver o problema, dependendo da complexidade da questão. Assim, eu preciso considerar todos 
os fatores em que o aluno poderia pensar em função da questão, a fim de direcionar o seu caminho na procura do 
resultado. Se há grande número de respostas erradas, a questão é reaberta, para que uma nova discussão seja 
feita e o aluno possa respondê-la novamente.
No modelo anterior, o aluno não aprendia, uma vez que se preocupava mais em decorar. Nesta proposta, a intenção 
é despertar a vontade de buscar a informação, a construção do conhecimento. Deste modo, ele vai atrás da respos-
ta e acaba aprendendo ao fazer a avaliação. Eu acho isso uma forma mais saudável de consolidar o conhecimento. 
Torna-se algo mais prazeroso.
Cabe destacar que é mais fácil adotar o procedimento nas disciplinas aplicadas, que estão na parte final do cur-
so, visto que, nessa fase, temos discentes mais maduros, capazes de perceber esse trabalho como um meio de 
construção e consolidação do conhecimento. Os alunos que estão no início do curso vêm com uma ideia do ensino 
médio, entendendo que basta assistir à aula e estudar para a prova.

Cara/o colega,

Este quarto número do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados apre-
senta um relato de prática avaliativa realizada pelo Prof. Dr. Rogério de 
Andrade Coimbra, Coordenador do curso de Agronomia UFMT/Sinop. A 
experiência, de maneira construtivista, vem trazendo avanços na ava-
liação dos estudantes do curso, utilizando-se ferramentas do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem/Plataforma Moodle. O desafio do professor foi 
buscar formas avaliativas que visassem desenvolver a autonomia do alu-
no na construção do conhecimento.

A publicação conta também com uma seção de entrevista com o Prof. 

Dr. Paulo Celso do Couto Nince, que fala sobre o curso de Engenharia 
Civil da UFMT. Na conversa, o professor destaca a comemoração dos 50 
anos do curso, seus avanços, desafios e contribuição para a sociedade 
mato-grossense. 

Esperamos que a edição do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
continue a favorecer a divulgação de práticas exitosas e convidamos 
você, professor, a também enviar suas experiências bem-sucedidas de 
ensino e aprendizagem para publicação neste espaço. 

Boa leitura!
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Nesta entrevista, o Prof. Paulo Celso do Couto 
Nince fala sobre os 50 anos do curso de Engenha-
ria Civil da UFMT. Graduado em Engenharia Civil 
e Licenciado em Letras, com mestrado e doutora-
do em Física Ambiental, o professor é lotado no 
Departamento de Engenharia Civil – FAET/UFMT 
desde 1978.
BLB – O curso de Engenharia Civil está co-
memorando 50 anos. Como era o cenário do 
curso em sua criação?
Criado no Instituto de Ciências e Letras de Cuia-
bá - ICLC em 1966 e implantado em1968, o Cur-
so de Engenharia Civil veio atender aos anseios 
da juventude mato-grossense pela formação su-
perior, época da implantação da rodovia Cuiabá-
-Santarém e construção de Brasília, marcos para 
o desenvolvimento de Mato Grosso. Portanto, era 
a hora de se formar engenheiros para satisfazer 
a demanda de obras civis. O curso ocupou vários 
prédios públicos até se instalar definitivamente no 
campus da UFMT, em 1971. 
BLB - Qual foi a importância do curso para 
a sociedade mato-grossense ao longo desses 
50 anos? 
Mais de dois mil engenheiros formados, prove-
nientes de diversas cidades mato-grossenses, de 
outros estados brasileiros e também de países 
como Paraguai e Bolívia, estão atuando em plane-
jamento, construção e operações de instalações 
essenciais à vida moderna.
BLB - Quais são as ações/projetos que mar-
caram o curso nesse meio século de existên-
cia?
Projetos e convênios firmados com SUDAM, Petro-
brás, FINEP, CNPq e FAPEMAT, assim como proje-
tos de extensão e prestação de serviços a prefei-
turas e ao estado de Mato Grosso. Esses projetos 
permitiram a ampliação da infraestrutura labora-
torial do curso, que hoje conta com laboratórios de 
diversas áreas. Há ainda o Núcleo de Estudos de 
Logística e Transporte – NELT – que contribui com 
projetos para o escoamento de produtos agrope-
cuários de Mato Grosso.
BLB - Quais desafios o curso precisa superar?
Como toda formação superior, deve atingir as 
práticas de ensino, pesquisa e extensão em per-
centuais próprios a cada formação. O curso dei-
xou um pouco a desejar em práticas de pesquisas 
tecnológicas cujos resultados poderiam ser muito 
úteis para toda a população mato-grossense atra-
vés dos programas de extensão. Mas há uma es-
perança com o aumento do número de docentes 
com mestrado e doutorado no curso.
BLB - Para quais áreas o curso forma hoje?
A proposta sempre foi buscar um perfil generalista 
e não promover ênfases ou especialidades. Mesmo 
assim, embora não seja um objetivo formalizado 
no projeto político-pedagógico, a tendência é per-
mitir que o aluno escolha um caminho que seguirá 
depois em termos de profissão, trabalho e futu-
ros cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento. 
As subáreas da Engenharia Civil são várias, mas 
pelo menos quatro delas são mais desenvolvidas 
ou exploradas pelos estudantes: Construção Civil, 
Geotecnia, Estruturas e Transportes. 
BLB - Que tipo de profissionais o curso dispo-
nibiliza para a sociedade?
Apesar de promover uma formação com muitos 
componentes tecnológicos, o curso busca traba-
lhar bem os conteúdos no que diz respeito aos 
fundamentos (numa vertente mais científica), 
criando a base necessária para que o profissio-
nal engenheiro civil desenvolva a capacidade para 
a resolução de problemas mais complexos, além 
das tarefas corriqueiras do campo de trabalho. 
BLB - O curso está organizando a Semana Co-
memorativa dos 50 anos, a ser realizada no 
período de 17 a 21 de setembro. O que vai 
ocorrer nesse evento? 
O evento foi denominado “Semana de Engenharia 
Civil: Especial 50 Anos” e tem em sua programa-
ção atividades diversas: cerimônias de abertura e 
encerramento, catorze palestras especiais, treze 
minicursos, seis painéis técnicos com apresenta-
ção de inovações tecnológicas em produtos e ser-
viços, mesa-redonda para discussão de currículo 
e ensino com a presença de coordenadores de ou-
tros cursos de Engenharia Civil de Mato Grosso. 
Também estão previstas homenagens, inaugura-
ção de painel histórico-comemorativo, atividades 
culturais, esportivas e de lazer.
BLB - O que o curso pode comemorar hoje? 
Com mudanças, novas tendências, paradigmas e 
demandas, o curso tem procurado, por meio de 
projeto de extensão, se atualizar em programas 
assistidos por computador, como o BIM - Building 
Information Modeling. Está migrando para uma 
nova estrutura curricular, mais atual, buscando 
atender as necessidades e desafios apresentados 
nas décadas mais recentes e dias atuais. Esta sex-
ta estrutura curricular é resultado de muito estu-
do, de forma que os docentes do Departamento 
de Engenharia Civil se sentem felizes com a re-
novação, a despeito das dificuldades. Este novo 
projeto é, portanto, motivo de comemoração, que 
coincide com o aniversário de 50 anos.

Principais dificuldades e avanços
Sou um bacharel em Agronomia, não tenho formação pedagógica e não conhecia as ferramentas didáticas. Diante 
disso, tive que buscar, estudar, ir atrás de recursos para tentar nortear isso que eu concebia, que era abolir a prova. 
Assim, li alguns livros que tratam de metodologias ativas, conversei com colegas e procurei informações dentro de  
cursos da área da saúde que trabalham com a construção do conhecimento com base na problematização. Mas eu 
estava sozinho. Algo que me ajudou foi o recurso da tecnologia de informação ligado ao AVA. Como gosto muito da 
informática, reconheci nesse instrumento uma base para poder trabalhar. Mas isso ainda é muito novo, muito em-
pírico.  Estou certo de que terei que estudar bastante para poder implementar melhor essa proposta. Quem sabe, 
isso pode se tornar um PBL – Ensino Baseado em Problemas – mais ativo dentro das ciências agrárias.
No que diz respeito ao lançamento de notas no SIGA, o único trabalho que tenho a mais é que, em vez de lançar 
três colunas de notas, tenho de lançar 15. Mas o sistema está preparado para isso. O que não posso fazer, em 
função das agendas, é deixar três, quatro semanas sem avaliar, sem corrigir as atividades feitas. Assim, o trabalho 
aumentaria muito, sendo necessário dedicar bastante tempo para correção. As questões de múltipla escolha são 
corrigidas automaticamente pelo AVA, mas as problematizações, os projetos são corrigidos pelo professor.
O envolvimento dos colegas
Alguns professores já vêm adotando essa prática. Recentemente, um professor da área de Fruticultura me procu-
rou. Ele tinha dificuldade em utilizar o AVA, mas acabou implementando o procedimento também. Não são todos. 
Os professores que trabalham nas áreas de exatas têm uma dificuldade um pouco maior, mas a professora Roberta 
Nogueira, colega nossa, que é adepta da problematização, já nos mostrou que, através do aprendizado baseado 
em projetos, isso é aplicável em praticamente 100% das áreas das Ciências Exatas.
Um aspecto bastante importante é que as questões começam a ser feitas em conjunto. Na disciplina Produção e 
Tecnologia de Sementes, por exemplo, há um tópico sobre plantabilidade. Nesse tópico, convido o professor de 
mecanização agrícola para trabalharmos juntos esse assunto e elaborarmos as questões avaliativas, sobretudo, 
estudos de caso. Dessa forma, o número de questões só vem aumentado. Outro aspecto é que na Agricultura sur-
gem novas tecnologias sempre. Isso nos dá um leque maior de oportunidades para gerar novos problemas a serem 
resolvidos.
Como driblar as “espertezas” dos alunos?
Nesse tipo de avaliação, não me preocupo com a “cola”. Pelo contrário, as questões são abertas para pesquisas 
diversas. No entanto, os alunos dizem que há um grupo de whatsapp com “as questões do Prof. Coimbra”. Eu 
acredito que há aquele aluno que quer simplesmente ser aprovado e que vai entrar nesse grupo, a fim de pegar 
algumas questões. Mas, como professores, temos capacidade de pensar um pouco melhor que esse tipo de aluno, 
buscando contornar esse comportamento. Se fizermos questões de múltipla escolha, o próprio AVA, por exemplo, 
embaralhará as questões cada vez que o aluno entrar. Mas eu trabalho isso com eles de forma bem clara, discutin-
do, inclusive, as consequências disso no exercício da profissão. A nossa missão é oportunizar o aprendizado.
Acho que fui um dos primeiros professores, quando aplicava a avaliação no modelo tradicional, a pedir aos alunos 
para usarem o celular. Numa prova, havia uma questão em que eles tinham de relatar a cotação do café naquele 
horário, numa das bolsas do Brasil. Solicitei que pegassem o celular, acessassem a internet, verificassem a cotação 
e colocassem na prova. Eles acharam que era brincadeira, mas era isso mesmo. Acho que, como docente, temos 
de pensar em tentar inserir aquilo que o aluno acha que é vantagem para ele, mas como forma ou ferramenta de 
aprendizado.
Feedback
Conversas com alunos e egressos, assim como com as empresas que estão sempre aqui dentro da universidade, 
revelam que os resultados dessa prática avaliativa pelo AVA têm sido positivos, uma vez que os alunos estão apren-
dendo a buscar o que precisam, tornando-se mais dinâmicos. Todavia, entendo que são necessárias outras formas 
de avaliação do trabalho. O Relatório do Enade de 2016, por exemplo, apontou um acerto de 85,5% na questão 
relacionada à Produção de Sementes. Considerando que todos os alunos que realizaram o Enade haviam cursado a 
disciplina já nesse modelo de avaliação, podemos considerar que essa ação é válida, uma vez que esse foi um dos 
maiores índices de acertos de toda a prova. Assim, compreendo que, nesse processo, o aluno deixa de ser passivo 
para ser construtor do seu conhecimento.


