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Resumo

Os conteúdos de Química Orgânica são de fundamental importância para 
as disciplinas do núcleo profissionalizante dos cursos de Farmácia. Entretanto, 
tem-se notado que as disciplinas de Química Orgânica têm apresentado elevados 
índices de reprovação em comparação a outras disciplinas desse curso. Este 
projeto tem por objetivo promover maior contextualização e interdisciplinaridade 
entre as disciplinas de Química Orgânica ministradas ao curso de Farmácia. 
Nesse sentido, foram confeccionadas videoaulas contextualizadas dos principais 
assuntos dessa área e promovidas atividades dirigidas e contextualizadas de 
assuntos fundamentais para o futuro farmacêutico. Dessa forma, constatou-se 
que tais atividades contribuíram sobremaneira para a formação acadêmica dos 
discentes e monitores e para a melhoria dos índices de aprovação nas referidas 
disciplinas do curso de Farmácia da UFRN, além de terem contribuído para maior 
integração e interdisciplinaridade das disciplinas ofertadas a esse curso.
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Introdução

A disciplina QUI0039 Princípios de Química Orgânica faz parte do segundo 
nível na estrutura curricular do curso de Farmácia da UFRN e, não obstante, é 
pré-requisito para outras disciplinas do núcleo profissionalizante desse curso. No 
entanto, essa disciplina tem se caracterizado historicamente como a que mais 
reprova no curso de Farmácia, ocasionando a retenção dos alunos, os quais 
ficam impossibilitados de cursar as disciplinas de Química Farmacêutica, que 
são pré-requisitos para outras disciplinas ainda mais avançadas do curso. Com 
isso, não é incomum observar estudantes cursando disciplinas do sexto período 
do curso, junto com Princípios de Química Orgânica, que é do segundo período. 
Um agravante, ainda importante, é que esta disciplina é ofertada no Campus 
Central da UFRN, enquanto que os estudantes de Farmácia cursam disciplinas do 
terceiro nível em diante exclusivamente na Faculdade de Farmácia, dificultando o 
acompanhamento nas disciplinas devido aos constantes deslocamentos.

A partir da Semana Pedagógica do Curso de Farmácia, foi possível ouvir dos 
estudantes as principais críticas e sugestões sobre o curso e, no que concerne à 
Química Orgânica, foi possível identificar as principais demandas dos estudantes e 
as fragilidades na sua formação nessa área do conhecimento: aulas com conteúdo 
muito denso e “cheio de detalhes”, aulas cansativas, além de falta de integração 
e contextualização dos conteúdos de Química Orgânica com o cotidiano e, 
principalmente, com outras disciplinas específicas, em especial com as da área 
de Farmácia.

Adicionalmente, a recente reforma do projeto pedagógico do curso de Farmácia 
da UFRN promoveu uma redução da carga horária das disciplinas da área de 
Química Orgânica que não foi acompanhada, na mesma proporção, de redução 
do seu conteúdo. Dessa forma, tem-se constatado, inclusive pelos próprios 
alunos por meio da avaliação institucional, que o componente curricular QUI0039 
Princípios de Química Orgânica apresenta um conteúdo programático bastante 
extenso para a pouca carga horária da disciplina.
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Por se tratar de uma disciplina do segundo nível na estrutura curricular do curso 
de Farmácia, a maioria dos estudantes que cursam pela primeira vez a disciplina 
de Princípios de Química Orgânica apresenta pouca maturidade e quase nenhum 
hábito para o estudo e, muitas vezes, não consegue vislumbrar a importância e a 
pertinência dos conteúdos trabalhados nessa disciplina para a área de atuação do 
farmacêutico. Somado a isso, tem-se ainda o elevado índice de reprovação nessa 
disciplina, resultando frequentemente na perda de motivação e evasão do curso.

Dessa forma, este trabalho teve por objetivos promover a diminuição do índice 
de retenção na disciplina QUI0039 Princípios de Química Orgânica, otimizar o seu 
conteúdo e promover maior interesse dos estudantes pelo curso de Farmácia a 
partir da integração entre os conteúdos de química orgânica com sua área de 
atuação profissional.

Materiais e métodos

A estratégia utilizada neste trabalho consistiu em três etapas: planejamento, 
aplicação e avaliação, de acordo com a Figura 1.

Figura 1 - Estratégias utilizadas no projeto.

Fonte: Projeto de monitoria: Utilização de TIC e técnicas de flipping lecture como subsídios para as 

turmas de reposição e melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
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Planejamento

Antes de iniciar as atividades do projeto em sala de aula, foi realizada a 
identificação dos conteúdos mais relevantes de química orgânica para a área da 
Farmácia por meio de duas formas: diálogo com professores do curso de Farmácia 
e estudo dos programas das disciplinas do curso, realizado pelos monitores, os 
quais eram estudantes desse curso.

Adicionalmente, foi realizada uma profunda pesquisa, por intermédio do 
projeto pedagógico do curso de Farmácia (Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Farmácia, 2002) e das diretrizes curriculares do curso (Resolução CNE/CES, 
2002), com o objetivo de detectar as competências e habilidades do farmacêutico 
que pudessem ser trabalhadas na disciplina de Princípios de Química Orgânica.

Aplicação

As atividades realizadas ao longo deste projeto consistiram em atividades que 
Figura 3 – Disciplinas específicas do curso de Farmácia que aplicam conteúdos 
de química orgânica. Permitissem a integração entre os conteúdos de química 
orgânica e o de outras disciplinas profissionalizantes do curso de Farmácia. As 
estratégias utilizadas para se alcançar esse objetivo foram:

Trabalhar com atividades de pesquisa envolvendo a aplicação dos 
conhecimentos em química orgânica na área farmacêutica. Tais atividades eram 
cadastradas como tarefas individuais no SIGAA que contabilizavam pontuação em 
cada unidade. O objetivo dessa atividade era permitir aos estudantes vislumbrar 
a aplicação dos conceitos abordados em química orgânica em áreas específicas 
de atuação do profissional de Farmácia e, com isso, motivar os estudantes para a 
disciplina e para o curso.

Trabalhar com atividades dirigidas com os monitores em sala de aula, na 
presença do professor, onde o monitor poderia trabalhar de maneira contextualizada 
os conteúdos de química orgânica, mas, principalmente, expor sua experiência, 
utilizando a linguagem própria do aluno, sobre a importância da química orgânica 
para o profissional de Farmácia. Parte dessas atividades eram conduzidas em 
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aulas de revisão ou de exercício, utilizando a técnica da instrução entre pares, em 
que os estudantes são convidados a responder questões conceituais em sala de 
aula, cujas respostas dos estudantes são obtidas em tempo real pelo professor ou 
monitor, permitindo-lhe alterar o planejamento ou roteiro da aula durante a própria 
aula. Nessa técnica, os estudantes também são estimulados a discutir em grupo 
as respostas dadas, promovendo um aprendizado colaborativo (MÜLLER, 2013).

Produzir e disponibilizar videoaulas sobre conteúdos de química orgânica 
voltadas para um público específico: estudantes de graduação em Farmácia. 
As videoaulas foram produzidas pelos monitores ou professores utilizando o 
software Camtasia Studio (licença de uso adquirida) a partir de apresentações em 
PowerPoint (licença de uso do software adquirida) ou programas similares. As 
videoaulas produzidas neste projeto foram disponibilizadas nas turmas virtuais do 
SIGAA (Figura 2).
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Figura 2 - Metodologia aplicada para a produção de videoaulas.

Avaliação

A avaliação do projeto foi realizada principalmente a partir de diversos 
questionários feedbacks, disponibilizados a partir do SIGAA, com o objetivo de 
colher impressões, sugestões, críticas e elogios na condução das atividades do 
projeto. Adicionalmente, foi avaliado o impacto do projeto nos índices de retenção 
no curso, a partir da comparação dos índices de aprovação na disciplina QUI0039 
antes e após o início do projeto.

Fonte: Projeto de monitoria: Utilização de TIC e técnicas de flipping lecture como subsídios para as 

turmas de reposição e melhoria do processo de ensino-aprendizagem
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Resultados e discussão

A partir de discussão com os monitores do projeto – que eram estudantes 
do curso de Farmácia – e do diálogo com professores dos departamentos 
de Farmácia e de Bioquímica, foi possível destacar os conteúdos de acidez e 
basicidade, estereoquímica, biomoléculas e mecanismos reacionais, abordados 
em química orgânica, como os que apresentam maior relevância para o profissional 
farmacêutico (Figura 3).

Figura 3 - Disciplinas específicas do curso de Farmácia que aplicam conteúdos de 
química orgânica.

Fonte: Estrutura curricular e programa dos componentes curriculares ofertados ao curso de 

Farmácia/UFRN.



179

CADERNO DE MONITORIA N. 4 UTILIZAÇÃO DE ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA NA 
DISCIPLINA DE QUÍMICA ORGÂNICA DESTINADA A ESTUDANTES DO CURSO 

DE FARMÁCIA/UFRN

Desse modo, foi possível, trabalhar a disciplina de QUI0039 focando 
principalmente nesses conteúdos, o que foi muito importante na otimização 
da programação das aulas e do plano de curso da disciplina, uma vez que ela 
apresenta um extenso conteúdo e pouca carga horária.

A Tabela 1 apresenta as atividades que foram produzidas ou realizadas durante 
o projeto, bem como a participação média dos estudantes em cada uma delas, 
em cada período letivo.

Tabela 1 – Atividades realizadas durante o projeto por período letivo.

Fonte: Registro de atividades do projeto de monitoria e SIGAA.

As atividades de pesquisa foram as que registraram maior participação dos 
estudantes, pois além de terem sido consideradas bastante interessantes por 
eles, contribuíram para a obtenção de pontuação extra em cada unidade. Foram 
realizadas apenas três atividades dirigidas em sala de aula, uma em cada unidade, e 
a participação dos estudantes foi razoável, se considerarmos que essas atividades 
eram realizadas em horários extraclasse, a fim de não comprometer o extenso 
programa da disciplina. A participação dos estudantes nas videoaulas foi medida 
a partir do SIGAA, que permite registrar o nome do estudante, além do dia e da 
hora em que ele acessou cada vídeo. Foram produzidos 15 vídeos em formato 
de videoaulas, sendo que quase a metade deles foi produzida por estudantes 
monitores do projeto. Alguns desses vídeos, inclusive, foram acessados mais de 
uma vez por um mesmo aluno, e eram procurados até mesmo por estudantes de 
outras turmas dessa mesma disciplina, cujo professor não participava do projeto.
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A avaliação do projeto foi realizada a partir da percepção dos estudantes acerca 
das atividades realizadas, e do acompanhamento dos índices de aprovação na 
disciplina. Ao longo e ao final de cada semestre, eram disponibilizados, por meio 
do SIGAA, diversos questionários feedback, em que era solicitada a opinião dos 
estudantes acerca das provas, os tipos de materiais e recursos utilizados durante 
os estudos, uma autoavaliação acerca do desenvolvimento ou aprimoramento das 
competências e habilidades trabalhadas durante a disciplina, além de sugestões, 
críticas e elogios a respeito das atividades realizadas. A partir desses questionários 
foi possível observar alguns fatos interessantes que permitiram aprimorar as 
atividades realizadas e planejar melhor a disciplina para as próximas turmas.

O primeiro fato interessante foi que mais de 90% dos estudantes preferem 
ou costumam estudar pelo livro (95,24%) e por meio das listas de exercícios 
(90,48%). Isso permitiu selecionar melhor a literatura básica da disciplina, inclusive 
ajudou na solicitação de compra de livros, por parte do Sistema de Bibliotecas 
da universidade, sobre química orgânica com abordagem biológica, e também 
favoreceu trabalhar na contextualização dos exercícios presentes nas listas de 
exercícios, o que culminou também na contextualização das provas, que foi um 
aspecto bastante elogiado pelos estudantes nas avaliações institucionais. Outro 
ponto interessante foi que mais da metade dos estudantes afirmou que estudou 
química orgânica utilizando o recurso da internet (52,38%), devido, provavelmente, 
às atividades de pesquisa contextualizadas com a realidade do farmacêutico, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento de competências e habilidades no 
âmbito da pesquisa, da expressão escrita e da interpretação de certos fenômenos 
químicos e bioquímicos oriundos ou causados por medicamentos.

A análise do índice de aprovação na disciplina QUI0039 Princípios de Química 
Orgânica ao longo dos períodos letivos atesta a importância das atividades 
desenvolvidas nesse projeto no combate à retenção e à evasão no curso de 
Farmácia (Figura 4). Após o início do projeto, em 2014.1, os índices de aprovação 
em QUI0039 subiram consideravelmente. De acordo com o feedback dos 
estudantes, obtidos a partir de questionários cadastrados no SIGAA, um dos 
principais motivos foi o aumento da motivação para estudar química orgânica 
devido ao uso de uma abordagem contextualizadora nas explicações em sala de 
aula, bem como nas atividades, nos exercícios e nas provas.
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Figura 4 - Índices de aprovação na disciplina QUI0039.

Um importante aspecto deste projeto foi ter contribuído para a instauração de 
um diálogo entre o Instituto de Química e o Departamento de Farmácia da UFRN, 
permitindo o planejamento interdisciplinar de alguns componentes curriculares do 
curso de Farmácia, propiciando a integração entre os conteúdos de química orgânica 
e química farmacêutica, e contribuindo para a avaliação somativa dos estudantes. 
Nesse ponto, os professores de química orgânica indicavam aos professores de 
química farmacêutica os pontos fortes e as principais fragilidades dos estudantes 
que passaram em QUI0039 e que iriam cursar Química Farmacêutica no semestre 
seguinte, de modo que os professores dessas disciplinas pudessem conhecer um 
pouco seus futuros alunos e planejar melhor a disciplina. Esse intenso diálogo 
entre os professores dessas duas unidades acadêmicas permitiu inclusive a 
colaboração científica no âmbito da pesquisa.

Fonte: SIGAA.
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Considerações finais

A utilização de uma abordagem contextualizadora permite a integração da 
química orgânica com a área da Farmácia, promovendo um aprendizado mais 
significativo dos estudantes e monitores do curso de Farmácia e aumentando a 
sua motivação para o estudo e para o curso.

Adicionalmente, essa abordagem contribui para a diminuição dos índices de 
retenção e evasão no curso de Farmácia da UFRN.

Promove ainda, a formação docente qualificada dos monitores envolvidos 
no projeto, incluindo o domínio de importantes tecnologias utilizadas com fins 
pedagógicos.

Por fim, ela permite uma maior interação entre os professores de Química e 
de Farmácia, contribuindo para a avaliação dos estudantes e planejamento das 
disciplinas, além de promover valiosas trocas de experiências.
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