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A  disciplina  de  Morfologia  e  Anatomia  de  Espermatófitas  pertence  ao  novo  fluxo
curricular (2007.2) do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do Ceará –
UECE,  a  qual  tem  uma  carga  horária  de  102  horas,  equivalente  a  6  créditos,  portanto,
houve um acréscimo de 2 créditos em relação a sua disciplina equivalente no fluxo antigo
(2002.2), Botânica II (60 horas – 4 créditos). O aumento das aulas visou uma melhoria na
aprendizagem  dos  alunos,  pois  os  assuntos  poderiam  ser  explorados  com  maior
profundidade.  A  presente  pesquisa  objetivou  comparar  a  aprendizagem  de  um  grupo  de
alunos  do  fluxo  de  60  horas  (2002.2)  com  outro  de  102  horas  aula  (2007.2).  Para
comparação  dos  grupos  foi  elaborado  e  aplicado  um  questionário  composto  de  10
questões, composta de 6 objetivas e 4 subjetivas, as quais contemplavam todo o conteúdo
abordado  durante  o  semestre  letivo.  Após  a  aplicação  dos  questionários  corrigiu-se  e
deu-se  notas  de  0  a  10.  O  delineamento  experimental  utilizado  foi  o  inteiramente
casualizado, com 2 tratamentos (60 e 102 horas aula), 7 e 12 repetições, respectivamente.
Os dados foram submetidos à análise de variância observando a significância pelo teste F e
quando  significativos,  procedeu-se  o  teste  de  Tukey  ao  nível  de  5%  de  probabilidade.
Verificou-se os seguintes resultados médios respectivamente para os grupos de alunos com
60 e 102 horas  aula:  5,7571 e 5,7583.  Apesar  de haver  uma diferença numérica  entre  os
grupos, a aprendizagem do grupo de alunos que teve a carga horária de 60 horas aula não
apresentou diferenças significativas pelo teste de Tukey ao nível  de 5% de probabilidade
do  grupo  teve  a  carga  horária  de  102  horas  aula.  Conclui-se  que  o  aumento  da  carga
horária  na  disciplina  Morfologia  e  Anatomia  de  Espermatófitas  não  influiu  na
aprendizagem dos discentes.
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