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O curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Ceará, iniciado
em 2010, integra a unidade acadêmica do Instituto de Ciências do Mar – Labomar,
e admite desde sua criação 40 alunos anualmente. A partir do projeto de monitoria
“Formando  Cientistas  Ambientais:  A  interdisciplinaridade  por  meio  do
envolvimento  discente  em  ações  de  educação,  extensão  e  pesquisa”,  no  qual
atuam dois bolsistas, foi realizado o presente estudo, cuja finalidade é apresentar
o desenvolvimento e resultados de uma das atividades da monitoria, que consiste
na  criação  e  sistematização  de  bases  de  dados  com  informações  atuais  dos
egressos e graduandos do curso, além da orientação aos novatos do curso. Possui
como principal  objetivo,  reduzir  a evasão escolar e aprimorar o processo de auto
avaliação  do  curso.  A  metodologia  utilizada  foi  um  estudo  quantitativo
exploratório,  tratando-se  de  um  diagnóstico  dos  discentes  e  egressos.  Foram
organizadas  as  informações  sobre  os  discentes,  como  o  tempo  médio  de
conclusão,  a  listagem  de  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso  por  orientador,  bem
como  caracterizado  o  perfil  dos  egressos.  Foi  possível  observar  um  crescimento
quanto  as  graduações  ao  longo  dos  anos,  possuindo  até  2016.1,  55  alunos
formados,  de  um  total  de  300  ingressantes.  Desta  forma,  torna-se  de  extrema
importância  atividades  que  interfiram  positivamente  no  andamento  do  curso,
visando  melhorias  para  redução  do  tempo  de  permanência  dos  alunos  na
graduação  e  o  tempo  de  conclusão.  Assim,  por  meio  de  um  banco  de  dados
formulado,  os  graduandos  e  futuros  discentes  de  Ciências  Ambientais,  terão
acesso às informações históricas do curso, como também, suas linhas de pesquisa
e às possibilidades do mercado de trabalho dos formados.
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