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RESUMO: Os cursos de geologia no Brasil possuem grande porcentagem de carga horária de 
aulas práticas. Na UFMG trata-se de 49% do total, onde trabalhos de campo, ou aulas de 
campo, constituem grande parte deste portentual. Além disto, no Trabalho de Conclusão de 
Curso desta graduação são obrigatórias 225 horas práticas e apenas 75 teóricas. Vê-se então, 
que os trabalhos de campo têm grande importância na formação de um geólogo. Dada a 
importância da prática de campo no curso de geologia da UFMG, este trabalho buscou 
melhorar o desempenho dos alunos nestas atividades a partir de orientações complementares. 
Por meio de uma pesquisa online, realizada com alunos que cursaram Geologia Geral nos 
anos de 2014 e 2015, foi possível ter idéia das maiores dificuldades que estes encontravam. 
Foram feitas perguntas de avaliação e de múltipla escolha divididas em quatro categorias: 
Anotações, fotos e relatório; Material geológico básico; Primeiros socorros, preparo físico e 
suprimento de alimentos e água; Conclusões e aprendizagem. Os resultados apontaram que 
os alunos que responderam a pesquisa tiveram maiores dificuldades com relação 
principalmente à organização das anotações e relatório, dentre outras dificuldades. Sendo 
assim, uma aula baseada nesses resultados foi ministrada para as turmas que iriam cursar a 
disciplina de Geologia Geral em 2016 e 2017. Também foram discutidos pontos relevantes 
como preparo físico, primeiros socorros e conduta em campo. As orientações foram dadas aos 
alunos na semana anterior ao trabalho de campo de Geologia Geral. Após o final do semestre, 
a pesquisa foi feita com os alunos cuja aula foi ministrada para fins de comparação e para 
avaliar se as orientações foram relevantes para uma melhoria no desempenho dos estudantes. 
Os resultados da pesquisa apontaram que a turma que recebeu as orientações 
complementares obteve melhores notas nos relatórios de campo, se organizou melhor com 
relação às anotações e fotos e foi melhor preparada em relação à quantidade de água e 
variedade de alimentos, em comparação às turmas entrevistas anteriormente. Além disso, na 
pesquisa, os alunos apontaram que a aula pré-campo teve grande importância no preparo para 
o trabalho de campo. Sendo assim, recomenda-se que daqui para frente esta aula seja 
ministrada todos os anos aos estudantes de Geologia antes do primeiro trabalho de campo do 
curso, com a finalidade de orientar cada vez mais alunos, melhorando o desempenho geral 
deles, deixando-os mais preparados para os próximos trabalhos de campo acadêmicos e 
profissionais. 
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