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A Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI) foi criada em termos da Lei nº
 5.528 de 11 de novembro de 1968 e nomeada oficialmente em 12 de março de
 1971, com o escopo de criar e manter a Universidade Federal do Piauí - UFPI. O
 Curso de Licenciatura Plena em Ciências - habilitação Biologia, teve origem no
 ano de 1976, disciplinado pela Resolução 30/74/CFE. Atualmente o Curso de
 Ciências Biológicas da UFPI integra a estrutura organizacional do Centro de
 Ciências da Natureza, desenvolvendo suas atividades, almejando sempre os
 objetivos do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão no processo
 ensino/aprendizagem. Não obstante, observa-se a ausência de estudos a
 respeito do ensino e aprendizagem de Botânica na área estudada. Neste sentido,
 esta pesquisa objetiva mensurar a importância da influência dos docentes na
 definição do perfil profissional dos discentes em formação proposto no projeto
 pedagógico do curso da Instituição de Ensino Superior para definir o perfil
 profissional dos discentes em formação, dentre as especializações em estudo.
 Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa foi efetuada no segundo período
 de 2009, no Centro de Ciências da Natureza, Departamento de Biologia - UFPI,
 através da aplicação de questionários. As disciplinas escolhidas foram às
 disciplinas eletivas, em consonância com o currículo do curso: Morfologia e
 Sistemática de Fanerógamos e Fisiologia Vegetal.  O questionário submetido aos
 alunos consistia em 13 perguntas, onde solicitou aos mesmos que manifestassem
 suas opiniões em relação às abordagens teórico - práticas no ensino de Botânica,
 já o questionário dirigido aos professores apresentou formato descritivo,
 apresentando 10 perguntas, onde explorou basicamente a metodologia aplicada e
 sua participação no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem das
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 disciplinas selecionadas. Dos resultados analisados, foi possível compreender um
 pouco mais sobre as abordagens teórico - práticas no ensino da Botânica no
 Curso de Ciências Biológicas da UFPI, no período 2009/2. No tocante à
 discussão do plano de aula, utilização e o estado de conservação dos recursos
 didáticos, as metodologias aplicadas, a disponibilidade dos docentes diante às
 dúvidas e questionamentos dos discentes e por fim o interesse por parte dos
 alunos pela área estudada. Através da análise destes dados, percebeu-se
 claramente a visão negativa dos alunos com relação à prática no ensino de
 Botânica, o que mostrou o total desinteresse para que os mesmos prossigam
 estudos na área.  Constatou-se que há uma enorme separação na abordagem
 desses dois pólos, tornando as disciplinas ofertadas fragmentadas. Fica evidente
 a necessidade, de uma maior reflexão e olhar crítico dos alunos em relação à
 formação do educador para que mudanças concretas ocorram.
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