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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo discutir a trajetória acadêmica dos alunos de uma 

universidade comunitária do Sul do Brasil, do ingresso à conclusão do curso superior, 

pontuando como são aproveitadas as oportunidades que marcam o cotidiano ao longo da 

permanência na universidade.  Durante quatro anos e meio, os acadêmicos foram expostos a 

várias situações de aprendizagens, de inovações tecnológicas, de interações com professores e 

colegas que nos permitem pensar em mudanças de perfil, motivando uma investigação a esse 

respeito. A metodologia utilizada é qualitativa. O instrumento de coleta de dados foi um 

questionário online com questões objetivas aplicado a 922 acadêmicos ingressantes em 2012-

2; o mesmo questionário foi aplicado em 2016-1 a 319 acadêmicos que integralizaram 80% da 

matriz curricular. A pesquisa tem como fundamento Redin (2017), Devasto (2015), Raitz e 

Figuera-Gazo (2015), entre outros. Como resultados sinalizamos que o cotidiano dos 

acadêmicos é marcado pela falta de tempo para usufruir atividades de lazer, de sociabilidade 

e/ou culturais; que a universidade é composta por um cenário de atores jovens e trabalhadores 

cuja situação econômica ao longo da permanência no curso pouco se alterou. Não há indícios 

de que seus hábitos culturais foram alterados, nem que tenham aumentado a dedicação aos 

estudos e à leitura. A participação em atividades de natureza política ou social também não 

apresenta uma alteração representativa, apesar de compreendermos que, se o estudante 

trabalha, a atividade laboral aqui figura como uma estruturante força de sociabilidade; 

contudo, esta não tem visibilidade no instrumento aplicado. Com relação a estudantes que não 

conhecem um idioma estrangeiro, o percentual diminuiu em torno de 10%. Não houve um 

crescimento notável do aproveitamento, pelos acadêmicos, dos cursos de línguas online 

oferecidos na instituição. A maioria revelou manter as expectativas manifestadas no início do 

curso e as experiências vividas no âmbito da universidade agregam à formação profissional. 
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concluintes da educação superior  

 

 

Introdução 

 

Se observarmos o número de matrículas, ingressantes e concluintes na Educação 

Superior no Brasil, observamos que, apesar das medidas para a ampliação do acesso à 

Educação Superior, é preciso modificar as condições de permanência do acadêmico, 

diminuindo a evasão. Tendo em vista a diferença entre o número de ingressantes e o de 
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concluintes, entender e conhecer a trajetória dos estudantes permitirá diagnosticar alguns 

motivos do adiamento ou abandono do projeto de cursar o ensino superior.  

O espaço de interação da universidade é composto por grupos que têm histórias e 

anseios diferentes e cada grupo compõe uma narrativa diferenciada tendo em vista seu mundo 

de referência. Na universidade investigada, há grupos de estudantes que são economicamente 

dependentes dos pais, apesar de a maioria já exercerem atividades remuneradas; grupos que 

dependem de sua atividade laboral ou ainda de recursos públicos para continuarem seus 

estudos; e, há outros que conseguem usufruir das atividades de pesquisa, extensão e cultura 

que são oferecidos. Esse panorama diversificado configura uma universidade que congrega 

pessoas com projetos e condições diferentes para cursar a Educação Superior.  

Raitz e Figuera-Gazo (2015, p. 5) ao pesquisarem sobre os ingressantes na Educação 

Superior no entorno ibero-americano, sinalizam que a “dimensão social é uma das apostas 

chave da universidade atual” porque ela pode minimizar o fracasso e o abandono 

universitário, além de prover a gestão de recursos levando à implementação de mecanismos 

que ampliem as possibilidades dos estudantes se manterem na universidade. A percepção 

dessa dimensão, pode ainda melhorar a qualidade da educação para esse público, “os sistemas 

educativos de todo o mundo apresentam em comum a problemática das transições educativas 

e o abandono educativo precoce, fenômeno que tem se tornado difícil de gestionar” (RAITZ; 

FIGUERA-GAZO, 2015, p. 6). 

Além disso, é preciso termos em mente a meta 12 do Plano Nacional de Educação 

2014-2024 (Lei nº 13.005 de 25/06/2014) que prevê a ampliação do acesso à Educação 

Superior para 33% até 2024. Tendo em vista que 90,68% das vagas novas neste nível de 

ensino são de responsabilidade do setor privado, é necessário ampliar nossa percepção sobre 

os estudantes ingressantes e concluintes, proposta desta pesquisa. Teve-se como objetivo geral 

discutir a trajetória acadêmica dos alunos de uma universidade comunitária do Sul do Brasil, 

do ingresso a conclusão do curso superior, pontuando como são aproveitadas as 

oportunidades que marcam o cotidiano ao longo de sua permanência na universidade.    

 

Metodologia 

 

Neste artigo discute-se a trajetória acadêmica dos alunos de uma universidade 

comunitária do Sul do Brasil, do ingresso a conclusão do curso superior, cotejando duas 

pesquisas aplicadas junto a acadêmicos: uma com ingressantes no ano de 2012-1 e outra com 

os que integralizaram 80% da matriz curricular em 2016-2. Durante quatro anos e meio, esse 

acadêmico foi exposto a várias situações de vivências e aprendizagens, de inovações 



 

tecnológicas na sociedade, de interações com professores e colegas que nos permitem pensar 

em mudanças de perfil, motivando uma investigação a esse respeito. 

Utilizamos um instrumento de coleta de dados constituído por um questionário online 

com questões objetivas aplicado a 922 acadêmicos ingressantes em 2012-2; o mesmo 

questionário foi aplicado em 2016-1 a 319 acadêmicos que integralizaram 80% da matriz 

curricular. Este instrumento possui duas dimensões, o Perfil acadêmico e de sua família e As 

expectativas do acadêmico. Na primeira dimensão constam: idade de ingresso e conclusão, 

condições socioeconômicas, ocupação profissional, atividades culturais e de lazer, recursos 

que mais utiliza para estudar, horas que dedica ao estudo e à leitura, conhecimento de língua 

estrangeira e acesso à internet. A segunda dimensão focaliza as expectativas em relação ao 

curso.  

A metodologia utilizada foi qualitativa. O questionário online foi aplicado aos 

estudantes de todos os cursos da instituição, no entanto como cada curso tem duração 

diferente com data de conclusão diversa, a coleta de dados efetuada em 2016-1 com os 

concluintes não se dirigiu obrigatoriamente aos mesmos sujeitos que responderam o 

questionário em 2012-2, desta forma é amostral. Na comparação entre os dados de 2012-2 

(ingressantes) e 2016-1 (concluintes) consideramos que a variação até 5% para menos ou mais 

é um desvio padrão.  

 

Apresentando resultados: o perfil dos ingressantes e concluintes 

 

No que diz respeito ao perfil acadêmico, identificamos que temos na universidade 

cada vez mais pessoas jovens, pois o percentual de ingressantes com até 20 anos aumentou 

muito, de 46,75% em 2012 para 69,96% em 2016.  

Ao analisarmos a idade dos universitários ao concluírem o curso, identificamos que 

84,65% se formam até os 35 anos, sendo que destes 50,16% se formam até os 25 anos; ou 

seja, um período de no mínimo mais ou menos cinco anos na instituição com diferentes 

possibilidades de atividades. 

 

Gráfico 1: Idade dos ingressantes e concluintes na UNIVALI 



 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

 

Questionados sobre as atividades culturais que frequentam relacionadas a cinema, 

teatro, shows e prática de esportes, dança e academia, identificamos que os acadêmicos não 

participaram mais dessas a partir do momento em que passaram a frequentar a Educação 

Superior. Para o estudante que trabalha, muitas vezes, está em primeiro plano a atividade 

laboral e a Educação Superior vem como um complemento, um projeto que diante de 

qualquer dificuldade pode ser protelado. Com menos tempo para estudar, o estudante que 

trabalha possui limitações quanto às oportunidades na formação cultural, sinalizado por 

26,25% em 2012 e 28,84% em 2016 frequentar somente uma vez por semana atividades 

culturais. 

 

Gráfico 2: Frequência semanal a cinema, teatro, shows por parte de ingressantes e 

concluintes da UNIVALI 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

 



 

Com relação a atividades como assistir à TV e vídeo, identificamos em 2016-1, entre 

os que integralizaram 80% da matriz curricular, aumento de 7,92% para 13,17%, do 

percentual de estudantes que não assistem à TV ou vídeo nenhuma vez por semana, assim 

como decresce o percentual dos que assistem duas vezes na semana. Esse resultado pode ser 

justificado porque 70% dos acadêmicos mantêm outra ocupação profissional, além de ser 

estudante. Esse quadro de trabalhadores estudantes, na maioria dos casos em período noturno, 

impacta a participação nos bens culturais, de lazer e em outras atividades de sociabilidade. 

“Assim, a dificuldade de aumentar o capital escolar durante a faculdade é fragilizada, pois 

necessita focar em outras atividades não acadêmicas para garantir o futuro no curso” (REDIN, 

2017, p. 247).  

Em termos de hábito de leitura, o número de acadêmicos se mostra mais crítico em 

2016, com aumento daqueles que atestam não realizar leitura nem uma vez por semana (de 

7,70% em 2012-2 para 13,17% em 2016-1). O percentual dos que sinalizam ler de duas a 

cinco vezes por semana gira em torno de 20%. Com relação ao número de horas dedicado ao 

estudo e à leitura, quase dobrou o percentual de acadêmicos não dedicados, ao fim do curso, 

ao estudo ou à leitura. Por outro lado, há aumento na dedicação de três e cinco vezes 

semanais, podendo ser um contingente de estudantes pela exigência atestada aos concluintes, 

quando desenvolvem o Trabalho de Conclusão de Curso. Em geral, o número de horas 

dedicado ao estudo ou à leitura revela: o estudante que trabalha tem disponibilidade para 

aprender em sala de aula, fora dela suas condições ou hábitos culturais pouco lhe permitem.
3
  

 

Gráfico 3: Frequência de leitura por semana 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 
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A participação em atividades sociais de natureza política ou social também não 

apresenta alteração representativa, exceto pela redução do percentual de acadêmicos que não 

participa de nenhuma atividade dessa natureza, de 54,77% em 2012-2 para 47,34% em 2016-

1. Cabe observar esta questão genérica, remetendo apenas à frequência na participação dessas 

atividades. Não há menção no momento do questionário ao Diretório Central dos Estudantes, 

à representação discente, a ONGS, partidos políticos, associações, sindicatos, conselhos, entre 

outros grupos, no entanto esses poderiam ser espaços de atuação dos acadêmicos.  

Com relação ao conhecimento em língua estrangeira, há uma diminuição dos alunos 

que declaram não ter conhecimento de nenhuma língua estrangeira: em 2012 eram 35,70% 

dos ingressantes e em 2016 foram 26,30% dos concluintes respondentes; em relação ao inglês 

continua sendo a língua mais procurada, seguida do espanhol.  

 

Gráfico 4: Conhecimento em língua estrangeira 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

 

Apesar de desde 2013 a universidade disponibilizar cursos gratuitos online no Núcleo 

de Estudo de Línguas e Literaturas Estrangeiras - NELLE, não houve crescimento notável de 

aproveitamento pelos acadêmicos desta oportunidade. Em 2013, 3.218 estudantes se 

inscreveram nos cursos, mas não há o dado de quantos os finalizaram, o que nos permite 

inferir que a evasão foi grande. Um curso online, apesar de oferecer facilidades como a 

execução de acordo com a disponibilidade do sujeito, exige autonomia e disciplina para 

gerenciar os estudos.  

O acesso aos recursos tecnológicos altera os hábitos de estudo, como sinaliza Del 

Vasto (2015, p. 123). A informação tecnológica impacta não apenas o crescimento das 



 

economias, mas também é um marco na educação porque por meio das tecnologias os jovens 

desenvolvem inteligências múltiplas. No presente estudo, no intervalo de quatro anos e meio 

entre uma coleta de dados e outra, constatou-se aumento considerável no uso de smartphones 

e tablets e redução de notebook e computador de mesa.  

 

Gráfico 5: Recursos tecnológicos 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

 

Em termos de acesso à internet na pesquisa sinaliza-se pequena alteração: em 2012, 

65,51% dos ingressantes pesquisados acessavam na própria residência e 15,73%, na 

universidade. Em 2016, o percentual que acessa em casa é de 71,47% e, consequentemente, 

menor percentual acessa na universidade, 11,29%. Quanto à frequência diária de uso da 

internet, houve aumento considerável de quem a utiliza de 6 a 12 horas, conforme se observa 

no gráfico a seguir.   

 

Gráfico 6: Frequência em horas do uso da internet 



 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

 

Os indicadores apontam que o uso de tecnologias como o smarthphone e o computador não 

são problemas para os respondentes e que o acesso à internet faz parte da vida da maioria, 

pois menos de 1% não a acessa.  

 

A tecnologia vem sendo usada para ampliar a eficiência da aprendizagem assim como tornar 

mais atrativo o ensino, como sinaliza Del Vasto (2015, p. 124): “La adaptación al progreso 

tecnológico en el campo de la educación se traduce en una mejora, haciendo más atractivo el 

proceso educativo”. De acordo com esse autor, o docente para adaptar-se a essa mudança no 

ensinar por meio dos recursos tecnológicos necessita ser explorador, integrador e inovador 

porque precisa acreditar não apenas na “filosofía de la relación estudiante-profesor”, mas 

também na filosofia que envolve a relação “estudiante-máquina” (2015, p. 129).  

 

Quanto aos outros recursos utilizados para estudar, destaca-se a redução no uso de apostilas, 

que em 2012-2 eram 18,11% e em 2016-1 passaram a ser 6,27%. Em contrapartida, a leitura e 

consulta a artigos e revistas passou de 4,12% em 2012-2 para 14,11% em 2016-1.  

 

Gráfico 7: Recursos que mais utiliza para estudar 

 



 

 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

É notório que os artigos científicos publicados em periódicos constituem a maior parte das 

referências bibliográficas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, pois os alunos que 

integralizaram 80% da matriz curricular estão justamente nessa fase do processo formativo 

em que os docentes passam a sinalizar com mais ênfase a pesquisa científica como integrante 

da rotina do estudo e no processo de acompanhar o avanços e progresso da área de atuação.  

 

EXPECTATIVAS DOS ACADÊMICOS 

 

Ao compararmos as respostas relacionadas à principal expectativa em relação ao curso, os 

maiores percentuais registrados entre os concluintes continuam a incidir sobre a opção 

“habilitação para diferentes possibilidades profissionais”,  na sequência “conhecimento 

específico da área” e “cultura geral e melhoria na situação profissional”. Nesta última, houve 

uma alteração: de 14,53% em 2012-2, para 21,63% em 2016-1. 

 

Gráfico 8: Expectativas do acadêmico 



 

 

Fonte: UNIVALI, VRG – GEA/2016 

 

A percepção dos concluintes aponta para uma autoconfiança que provavelmente tem respaldo 

nas oportunidades de sociabilidade e de aprendizagens oferecidas pelo curso, mas também na 

realidade pessoal: 70% já são trabalhadores. A busca por um emprego não é o que move a 

maioria, mas sim a ascensão profissional ou a mudança de área para um campo compatível 

com a área de formação, pois 33,54% afirmam sua expectativa com relação ao curso voltada a 

adquirir habilidades para atuar em diversidade de campos, estando abertos às oportunidades.  

 

Berlanga-Silvene, Figuera-Gazo e Pons-Fanals (2015) apresentam a tese de que a formação na 

Educação Superior traz uma inversão tanto para a pessoa como para a sociedade, pois além 

dos formados poderem aspirar a trabalhos mais bem remunerados, contribuem para uma 

sociedade profissionais éticos, qualificados e produtivos. Essa inversão é uma das 

contribuições desse nível de formação, ela promove (mesmo para quem trabalha e estuda em 

turno noturno, dispõe de poucas oportunidades culturais e de sociabilidade) a ampliação das 

fronteiras cognitivas, emocionais, afetivas, colocando em xeque crenças e conhecimentos.  

 

Há mudança na forma de pensar e perceber o universo e esse constructo simbólico permitirá 

aos graduados atuar profissionalmente na área de formação ou correlatas. Nesse sentido, os 

significados que atribuem à Educação Superior – independentemente dos diferentes ritmos 

das trajetórias acadêmicas – é de que ela melhorará sua situação de trabalho e será o leitmotiv 

que os movimentará para a realização profissional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

Ao compararmos os dados dos ingressantes com os que integralizaram 80% da matriz 

curricular, observamos que o cotidiano destes jovens é marcado pela falta de tempo para 

usufruir atividades de lazer, de sociabilidade e/ou culturais, por isso, à medida que o estudante 

avança na Educação Superior, não há indícios de que seus hábitos culturais sejam alterados, 

nem que aumente sua dedicação aos estudos e à leitura. 

 

O percentual dos acadêmicos que desempenham alguma atividade laboral em 2016-1 é de 

70%, e 61,50% frequentam os cursos noturnos na instituição. Entendemos, portanto, que a 

universidade, ao contar com maioria de trabalhadores, enfrenta algumas limitações no 

exercício de sua missão na íntegra, pois apesar de se estabelecer sobre o tripé ensino, pesquisa 

e extensão, os que não desempenham atividades laborais são os que têm mais oportunidades 

dessa natureza, dado que convida a refletir sobre o modelo de formação oferecido atualmente.  

A participação em atividades de natureza política ou social também não apresenta uma 

alteração representativa, apesar de compreendermos que, se o estudante trabalha, a atividade 

laboral aqui figura como uma estruturante força de sociabilidade. Contudo, esta não tem 

visibilidade no instrumento aplicado. Com relação a estudantes que não conhecem um idioma 

estrangeiro, o percentual diminuiu em torno de 10%. Não houve um crescimento notável do 

aproveitamento, pelos acadêmicos, dos cursos de línguas online oferecidos na instituição. 

  

Identificamos que houve, num intervalo de quatro anos e meio, um aumento considerável no 

uso de smartphones e tablets, ao mesmo tempo que o universitário passa a usar menos o 

notebook e o computador de mesa. Uma boa parcela dos estudantes ingressantes, 64,32%, 

revelou ter conhecimento de uma língua estrangeira, no entanto, os que declararam no 

ingresso que não têm este conhecimento não se dedicaram à aprendizagem ao longo do curso.  

No que diz respeito às expectativas com relação ao curso, a maioria revelou manter as 

expectativas manifestadas no início, dado que pode nos ajudar a entender o baixo índice de 

evasão da instituição que em 2016/I foi 7,38%. As experiências vividas no âmbito da 

universidade agregam à formação profissional e são percebidas pelo acadêmico como 

situações de produção de conhecimentos específicos e culturais e como situações que 

permitem diferentes possibilidades profissionais.   
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