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Resumo: A presente comunicação oral versa sobre o envolvimento de universitários de 

primeira geração da família em cursos de graduação de uma universidade comunitária. 

Entende-se ser de suma importância a abordagem acerca desta problemática, uma vez que a 

discussão sobre ingresso de estudantes com este perfil nas universidades brasileiras ainda é 

incipiente, porém muito necessária. Identifica-se que muitos sujeitos ingressam nas 

instituições de ensino superior brasileiras pela primeira vez entre os seus familiares, porém 

um número reduzido destes conclui o nível terciário de ensino. Diante disso, é necessário 

compreender o engajamento que estes sujeitos têm com os aspectos que compõe as 

universidades, ou seja, com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Ao compreender isso, 

a gestão universitária será capaz de planejar ações efetivas para a construção de um 

conhecimento significativo destes futuros profissionais, pois como é de conhecimento, muitos 

graduandos precisam conciliar a vida acadêmica com alguma atividade laboral para manter 

seu sustento. Para tanto, contextualiza-se sobre o tema utilizando o aporte teórico dos 

referidos autores: Casartelli (2011); Cunha (2011); Mancebo (2010); Morosini (2014); Ristoff 

(2014); Rocha (2011); Santos (2010); e Zabalza (2004). No que tange a metodologia, 

realizou-se um estudo de caso (YIN, 2010) na PUCRS, em que as estratégias adotadas foram: 

a) pesquisa qualitativa (MALHOTRA, 2006) de caráter exploratório, por meio de entrevistas 

semiestruturadas em profundidade, com abordagem direta e; b) pesquisa quantitativa 

(MALHOTRA, 2006), em que o instrumento utilizado foi um questionário direcionado para 

uma amostra representativa de alunos a fim de quantificar os dados categorizados. A análise e 

interpretação de dados ocorreram a partir da técnica de Análise Textual Discursiva (ATD) 

proposta por Moraes e Galiazzi (2011) e por meio de estatísticas descritivas de acordo com 

Malhotra (2006). Como principais resultados tem-se a dimensão do envolvimento dos 

estudantes com os aspectos universitários, os principais desafios e possibilidades encontrados 

no decorrer da vida acadêmica e discussões sobre a gestão universitária, visando envolver 

mais os universitários de primeira geração nas atividades acadêmicas.  As conclusões buscam 

oferecer subsídios às universidades para a construção de políticas institucionais, contribuir 

para que o universitário de primeira geração seja partícipe de sua formação e fomentar 

discussões acerca deste tema. 
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Introdução 

 

Este artigo pretende abarcar as discussões sobre o envolvimento de estudantes de 

primeira geração da família nos seus cursos de graduação.  Além disso, cabe ressaltar que o 

mesmo é o resultado do recorte de uma pesquisa de dissertação de mestrado, que apurou o 
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tema referente ao processo de formação do universitário de primeira geração
3
 em um curso de 

graduação. A partir desta pesquisa, pode-se inferir que os graduandos com esta característica 

precisam dividir o seu tempo entre o trabalho e a graduação, o que influencia no 

envolvimento deles em seus respectivos cursos. 

A história da Educação Superior brasileira evidencia que, durante muitos anos, o 

acesso à universidade era destinado somente a alguns poucos sujeitos de camadas 

socioeconômicas mais altas, que puderam estudar em escolas privadas – ditas de qualidade. 

Entretanto, com a popularização da universidade é visível à ocupação dos bancos acadêmicos 

pelas mais distintas classes sociais e, consequentemente, por discentes que estudaram na rede 

de educação básica pública ou com bolsas de estudos em escolas privadas. 

A partir da evidente pluralidade presente na academia, às universidades devem se 

repensar para contemplar a formação de diferentes sujeitos em seu espaço, ou seja, sujeitos 

com diferentes níveis de ensino e cultura, bem como, sujeitos que dividem seu tempo entre 

estudo, família e trabalho. Assim, os universitários de primeira geração da família trazem 

consigo, para dentro do espaço acadêmico, o desconhecimento sobre a universidade, o que 

constitui esta instituição de educação, quais as suas possibilidades dentro dela e, mais do que 

isso, trazem os seus pares para vivenciar um curso de graduação. Este desconhecimento sobre 

o espaço acadêmico impacta sobremaneira no seu engajamento com o curso, pois o estudante 

não compreende todas as possibilidades de aprendizagem neste espaço de formação. 

Para tanto, fica evidente a necessidade de conhecer este novo contexto para 

possibilitar a estes universitários uma educação superior de qualidade, em que a sua 

permanência e conclusão de curso também sejam garantidos, por meio do seu envolvimento 

com a graduação e com a universidade. 

 

Marco Teórico 

 

Visando apresentar a fundamentação teórica que subsidia as discussões e análises a 

serem realizadas no decorrer deste artigo, entende-se ser necessário fazer referência às 

políticas de educação que visam garantir o acesso e permanência dos universitários no ensino 

superior brasileiro, bem como, embasamentos teóricos de autores da área. 

Acredita-se na afirmação de Zabalza (2004) onde o autor compartilha que o ensino 

superior é um recurso de ascensão social e que já não é mais um privilégio para poucas 

pessoas, mas que “se transforma em aspirações plausíveis para camadas cada vez mais amplas 
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da população" (ZABALZA, 2004, p.182). Entende-se assim que a educação superior é uma 

ferramenta que torna o sujeito capaz de promover a própria emancipação e é capaz de 

aumentar a sua autonomia. Portanto, julga-se necessário o aprofundamento acerca da temática 

na intenção de contemplar a qualidade no processo de formação desses alunos, bem como, a 

democratização da Educação Superior. Uma vez que estes alunos devem atender a outras 

exigências, para além da condição de universitários, como prover o próprio sustento e/ou 

cumprir com obrigações familiares, por exemplo. 

 

Para os professores universitários, considerar esse aspecto é fundamental e, apesar 

do que poderia parecer, é algo extremamente novo, já que, no melhor dos casos, 

sabemos apenas como nossa identidade profissional se construiu a partir dos 

conteúdos científicos da disciplina que lecionamos. No entanto a dimensão pessoal 

de como os alunos aprendem isso é “alheio” ao espaço de preocupações e saberes do 

professor.  (ZABALZA, 2004, p. 188). 

 

Nos primeiros anos do século XXI, a educação superior brasileira sofreu grandes 

modificações, especialmente, no que se refere ao perfil dos acadêmicos. Estas modificações 

podem ser atribuídas aos programas de incentivo ao ensino superior do governo federal, que 

são os responsáveis por reconfigurar o perfil dos acadêmicos nos cursos de graduação 

brasileiros.  

Diante deste cenário, infere-se que o processo de democratização da educação superior 

não deve estar atrelado apenas ao ingresso. Há a necessidade de uma reflexão aprofundada e 

crítica sobre a trajetória acadêmica dos universitários, em especial aos de primeira geração, 

tendo em vista sua permanência e conclusão nos cursos de graduação. A reflexão sugerida 

deve chegar a todos os sujeitos que transitam no meio acadêmico: técnicos, docentes, 

discentes e pesquisadores devem estar cientes das transformações ocorridas neste cenário e, 

portanto, dar início a um movimento convergente para a democratização visando à qualidade 

do ensino superior.  

Dados revelam que há um crescimento no número de matrículas de estudantes 

provenientes do ensino público, principalmente nos cursos da área de Ciências Humanas. 

Trata-se então de um descompasso no processo de democratização da educação superior, uma 

vez que, “esvazia de sentido o projeto de futuro de jovens. Eles não serão o que sonharam ser 

(pior ainda: nem sequer se atreverão a sonhar em ser alguém), mas o que a seleção lhe 

permitir ser” (ZABALZA, 2004, p. 185). Isso vai ao encontro dos programas sociais 

existentes no Brasil, nos últimos anos, que possibilitaram o acesso, mas não a 

democratização, uma vez que a avaliação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) é o que determina a definição do curso de graduação. 



 

Frente a isso, considera-se que o local em que ocorrem os movimentos de participação 

deve estar preparado para promover a discussão sobre este tema, principalmente no que tange 

ao atendimento das especificidades de cada sujeito inserido nesse espaço. Para isso, devem-se 

ponderar as estratégias nas universidades, já que, apesar de haver avanços importantes nesses 

processos, as discussões acerca de universitários de primeira geração na Educação Superior 

são incipientes. 

Assim, percebe-se que qualificação da formação do discente de primeira geração é um 

aspecto fundamental de sua trajetória, para isso utiliza-se do aporte teórico da professora 

Maria Isabel da Cunha, para justificar a qualidade da formação universitária e sua relação com 

o ensino, a pesquisa e a extensão. Segundo a autora, em âmbito nacional é adotada a 

“compreensão de que a relação de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão é que 

caracteriza a qualidade da educação superior e que a compreensão de conhecimento sustenta 

essa relação, sempre a entendendo num contexto cultural”. (CUNHA, 2011, p. 447).  

Para tanto, entende-se que estes alunos não têm internalizada a cultura universitária, 

pois é possível que haja um desconhecimento das dimensões que compreendem a 

universidade, o que influencia na no seu envolvimento estudantil e, consequentemente, com a 

qualidade da formação superior destes alunos pela sua não participação em ações e serviços 

disponibilizados pela instituição. 

O envolvimento dos universitários de primeira geração da família com seus cursos 

lhes possibilita o reconhecimento de seus direitos, promove a sua emancipação e autonomia e, 

assim, converge em direção ao que é preconizado pela Constituição Federal no sentido do 

desenvolvimento pessoal, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Com relação ao envolvimento destes alunos, as autoras Covarrubias e Fryberg (2014) 

dizem que alunos de primeira geração são muito comprometidos e engajados com a sua 

formação, pois entendem que esta é a principal forma de conquistar uma condição de vida 

melhor e de ter acesso a bens e serviços.  Diante disso, o envolvimento/engajamento é um 

aspecto que perpassa por toda a formação superior deste aluno, o que permite a busca por 

condições de permanência externas aos serviços da universidade. Harper e Quaye (2009) 

dizem que por serem engajados e comprometidos com sua formação, os universitários de 

primeira geração se tornam resilientes frente às dificuldades encontradas no ambiente de 

formação. Entretanto, Davis (2010) aponta que apesar da resiliência ser um aspecto presente 

na trajetória acadêmica da primeira geração na universidade, é necessário que as 

universidades contribuam para o aprendizado da cultura acadêmica desde o início do curso. 

Davis (2010, p. 51, tradução nossa) diz que “Uma clara implicação desta evidência é a 



 

necessidade de suavizar a transição do ensino médio para a universidade, e estender o apoio 

orientado ao longo de seu primeiro ano, se não é possível que haja evasão destes alunos”. 

Para tanto, o autor considera que um apoio especializado, constituído por um equipe 

interdisciplinar é fundamental para se evitar a evasão desde o início da graduação. Importa 

ressaltar que estes alunos precisam criar a cultura acadêmica, uma vez que, questões básicas 

desde como estudar autores mais complexos, construírem mapas conceituais, fichas de leitura, 

por exemplo, não fazem parte de seu cotidiano. Considera-se que este apoio precisa direcionar 

sua atuação para a autonomia do aluno, visando que ele consiga construir suas próprias 

possibilidades no interior da universidade.  

 

Metodologia 

 

Tendo em vista analisar o envolvimento dos alunos de primeira geração da família nos 

cursos de graduação da PUCRS, realizou-se a pesquisa a partir de um estudo qualitativo de 

caráter exploratório
4
 e quantitativo conclusivo, por meio de estatísticas descritivas

5
 com 

aportes teóricos e metodológicos referenciados no paradigma crítico-dialético. A opção pelo 

método qualitativo e quantitativo ocorreu pelo fato de que as “pesquisas qualitativas e 

quantitativas combinadas podem fornecer uma compreensão muito rica, que pode auxiliar na 

formulação de estratégias bem-sucedidas” (MALHOTRA, 2006, p. 155). 

O olhar aprofundado do pesquisador sobre uma realidade propicia a interpretação dos 

fenômenos sociais a partir da apreensão dos significados que os sujeitos dão a um 

determinado contexto. Para isso, a estratégia adotada foi um estudo de caso, no qual se 

utilizou, como ferramentas metodológicas, a realização de entrevistas semiestruturadas em 

profundidade, com abordagem direta
6
 e questionário estruturado.  

Por meio da abordagem qualitativa, pretendeu-se obter dados descritivos do universo 

pesquisado, visando não obter apenas informações, mas compreender a realidade vivenciada 

pelos alunos diante da problemática de pesquisa. Com isso, a pesquisa qualitativa 

“caracteriza-se por ser não estruturada, de natureza exploratória e baseada em pequenas 

amostras, com o objetivo de promover percepções e compreensão do problema”. 

(MALHOTRA, 2006, p. 66). E a partir da abordagem quantitativa buscou-se evidenciar dados 

para subsidiar a fundamentação acerca da temática, uma vez que a pesquisa quantitativa 

                                                             
4 A definição deste tipo de pesquisa justifica-se por a mesma proporciona maior visão e compreensão do 
problema. 
5 Busca-se na pesquisa quantitativa descritiva a possibilidade de mensuração e descrição dos dados. 
6 O roteiro das entrevistas foi constituído por perguntas abertas e aplicadas de forma individual. 



 

constitui-se por “quantificar os dados e, geralmente, aplica-se alguma forma de análise 

estatística”. (MALHOTRA, 2006, p. 154).  

A escolha pelo método de estudo de caso justifica-se pelo fato de que 

 

Busca-se, criativamente, apreender a totalidade de uma situação – identificar e 

analisar a multiplicidade de dimensões que envolvem o caso – e, de maneira 

engenhosa, descrever, discutir e analisar a complexidade de um caso concreto, 

construindo uma teoria que possa explica-lo e prevê-lo. (MARTINS, 2008, p.9). 

 

Para Yin (2010) o estudo de caso consiste em ser um método de análise desafiador em 

ciências sociais. Para tanto, direcionou-se a investigação na busca da descrição e compreensão 

dos fatores a serem investigados neste caso. Além disso, o autor destaca que o estudo de caso 

é uma investigação aprofundada e exaustiva de um ou poucos objetos, para que assim seja 

possível a compreensão ampla e detalhada do fenômeno estudado. 

Diante disso, o estudo de caso foi realizado na PUCRS, pois a mesma é uma 

universidade comunitária do Rio Grande do Sul, e pela sua natureza, instituições com essa 

característica tem um importante papel social e mostram-se engajadas numa proposta de 

oferecer uma formação acadêmica de qualidade (MOROSINI, 2006). Além disso, pela 

facilidade de acesso aos sujeitos, uma vez que, a pesquisa ocorreu por meio do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades da PUCRS. Outro aspecto relevante 

é a emergência do tema no contexto universitário, o que favorece a possiblidade de construção 

de estratégias e políticas no âmbito da linha de pesquisa Formação, Políticas e Práticas em 

Educação, que podem implicar na qualidade da formação dos universitários de primeira 

geração, bem como, contribuir para a baixa nos índices de evasão. 

Para a análise dos dados qualitativos foi utilizada a ATD, proposta por Moraes e 

Galiazzi (2007), a qual pode ser entendida como uma metodologia cuja finalidade é produzir 

novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. 

 

A análise textual discursiva pode ser compreendida como um processo auto-organizado 

de construção de compreensão em que novos entendimentos emergem a partir de uma 

sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a 
unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários; a categorização: 

o captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada. 

(MORAES;GALIAZZI, 2007, p. 12). 

 

Com relação à análise estatística, esta ocorreu por meio de distribuição de frequências. 

Para Malhotra (2006), a distribuição de frequências consiste em ser um método que permite 

agrupar dados em classes, visando oferecer a quantidade ou a porcentagem dos mesmos. 



 

Assim, é possível resumir ou visualizar um conjunto de informações sem considerar os 

valores individuais. 

Com isso, buscou-se conhecer em profundidade o contexto em que a pesquisa foi 

realizada, tendo em vista a construção de novos significados que emergem do cenário 

investigado. 

 

Resultados 

 

A pesquisa qualitativa visa contemplar uma realidade que não pode ser quantificada. 

Assim, buscou-se contemplar o recorte da realidade investigada, por meio de significados, 

motivos, apreensões e valores. Diante disso, vale salientar que este é o olhar da pesquisadora 

sobre a realidade apresentada, o que significa que pode haver outros sentidos com relação à 

mesma. 

Para a realização desta etapa, foram entrevistados oito professores dos cursos de 

graduação da PUCRS, conforme quadro 1: 

 

QUADRO 1 – Informações sobre professores entrevistados 

Identifi-

cação 

Curso Tempo na 

instituição  

Idade Sexo Formação 

P1 Serviço Social 20 anos 52 anos Masculino Doutorado 

P2 
Arquitetura e 
Urbanismo 

18 anos 53 anos Masculino Pós-Doutorado 

P3 
Administração de 

Empresas 
17 anos 54 anos Masculino Mestrado 

P4 
Sistemas da 

Informação 
15 anos 54 anos Masculino Doutorado 

P5 
Engenharia de 

Software 
13 anos 51 anos Feminino Doutorado 

P6 Direito 13 anos 51 anos Feminino Doutorado 

P7 
Engenharia 

Química 
30 anos 53 anos Masculino Doutorado 

P8 Farmácia 20 anos 51 anos Feminino Doutorado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante da análise do corpus da pesquisa foram identificadas quatro grandes categorias, 

que por sua vez, são o objeto da análise corrente. A primeira categoria refere-se ao 

conhecimento que os docentes têm sobre o termo “universitários de primeira geração”, bem 

como, o que caracteriza este perfil de alunos. A segunda categoria diz respeito à percepção 

dos sujeitos entrevistados quanto aos fatores que asseguram a permanência de acadêmicos 



 

com este perfil na graduação e a rede de serviços oferecida pela IES tendo em vista este fim. 

Já, a terceira categoria versa sobre o apoio familiar dado aos universitários de primeira 

geração e a importância disso no decorrer da sua formação. Por fim, na quarta categoria 

apresenta-se o entendimento e compreensão dos entrevistados acerca da utilização do campus 

e dos serviços da universidade.  

A categoria intitulada “Universitários de primeira geração” é o cerne da pesquisa. Nela 

apresentam-se, por meio das falas dos professores e alunos, evidências que caracterizam o 

perfil dos alunos matriculados nos cursos de graduação da PUCRS. Busca-se também trazer 

elementos sobre a percepção dos professores quanto às características deste perfil de alunos, 

bem como, indicativos do envolvimento destes com seus respectivos cursos de graduação. 

Contudo, para contemplar o objetivo deste artigo – analisar o envolvimento estudantil dos 

universitários de primeira geração da família nos seus cursos de graduação – será apresentado 

um recorte da primeira categoria analisada na pesquisa, que retrata o envolvimento estudantil. 

Percebe-se, através da interpretação dos docentes, o envolvimento destes 

universitários com o curso de graduação. 

 

P2: Esses alunos, de forma geral, têm um comprometimento e um engajamento 

superior, significativamente, superior aos alunos que não são. A relação deles com o 

espaço universitário é uma relação que me parece muito mais adequada. Às vezes 

esse aluno não estudou em um colégio de excelência, mas o comprometimento deles 

compensa essa demanda tranquilamente. 

P6: Eles são muito brilhantes. Porém, ele vai ter que ler mais, vai ter que estudar 

mais, vai ter que correr, porque ele não tem aquela formação, ele não chegou com 

igualdade em termos de informação, ele chega com igualdade em termos cognitivos, 
de possibilidade de construção do conhecimento e tudo mais, conceito toda aquela 

coisa, de aprendizagem igual, cognitivamente igual, mas falta, faltam aspectos assim 

que começa desde a questão da comunicação  em termos de léxico, de vocabulário, 

de construções, isso requer leituras variadas, e eles adoram. 

P7: É como eu te disse, tem uns que vão aproveitar ao máximo essa oportunidade, 

então eles sugam o que dá, pois eles sabem que isso é uma oportunidade que eles 

estão tendo que é muito importante. Eles têm uma busca muito grande com as 

coisas. De certa forma, existe essa preocupação deles de estarem envolvidos. 

 

Considera-se que o engajamento é o ato ou efeito de engajar ou de se engajar, situação 

de quem sabe que é solidário com as circunstâncias sociais, históricas e nacionais em que 

vive, e procura ter consciência das consequências morais e sociais de seus princípios e 

atitudes. O engajamento também pode ser compreendido como comprometimento, 

envolvimento, compromisso ou empenho. Segundo Harper e Quaye: “O engajamento do 

estudante é simplesmente caracterizado como a participação efetiva nas práticas educacionais, 

tanto dentro como fora da sala de aula, as quais levam a uma série de resultados 

mensuráveis.” (HARPER; QUAYE, 2009, p. 2). 



 

Dos aspectos destacados nas repostas dos pesquisados, fica claro o engajamento e o 

comprometimento com o curso de graduação escolhido e cursado. Identifica-se que apesar das 

adversidades encontradas no decorrer do curso, os docentes percebem a valorização que esta 

etapa de ensino tem para os alunos. Assim, fica evidente que o engajamento é um fator 

fundamental para a conclusão de um curso de graduação. 

A partir destas considerações, conclui-se a apresentação desta categoria ratificando a 

necessidade de discussões sobre o tema a partir do reconhecimento das características 

específicas destes universitários.  A importância de se conhecer o perfil destes estudantes 

justifica-se pela importância de se pensar em estratégias de permanência dos universitários de 

primeira geração da família nos cursos de graduação. A reflexão sugerida deve chegar a todos 

os sujeitos que transitam no meio acadêmico: técnicos, docentes, discentes e pesquisadores 

devem estar cientes das transformações ocorridas neste cenário e, portanto, principiar um 

movimento convergente para a democratização e qualidade do ensino superior. 

Diante deste cenário, infere-se que o processo de democratização da educação superior 

não deve estar atrelado, apenas, ao ingresso, mas sim há a necessidade de uma reflexão 

aprofundada e crítica sobre a trajetória acadêmica dos universitários, em especial aos de 

primeira geração, tendo em vista sua permanência e conclusão nos cursos de graduação.  

 

Considerações Finais 

 

Com a construção deste artigo, conjeturam-se algumas considerações relevantes que 

contemplam o objetivo a que se propôs apresentar. Tendo em vista contemplar ao objetivo 

geral - analisar o envolvimento dos alunos de primeira geração da família nos cursos de 

graduação da PUCRS – chegou-se às seguintes ponderações, que são essenciais à construção 

da qualidade do processo de formação deste perfil de alunos: 

a) compreende-se que o acesso à informação é imprescindível para que os universitários 

de primeira geração possam participar das dimensões que compõem a universidade, 

uma vez que o conhecimento lhes possibilita participar de atividades acadêmicas para 

além do ensino. A falta de informação torna-se um obstáculo no processo de 

democratização neste nível de ensino. O conhecimento é um elemento essencial para a 

garantia de acesso aos serviços ofertados pela universidade. Sendo assim, faz-se 

necessária a construção efetiva de programas e projetos que tenham como foco os 

universitários de primeira geração nas universidades, pois os mesmos desconhecem 

inúmeras possiblidades de qualificar a sua formação; 



 

b) para o universitário de primeira geração ter possibilidade de transformar a sua 

realidade, a universidade comunitária cumpre um papel essencial, enquanto formadora 

de sujeitos críticos e como espaço em que o movimento de transformação deve 

começar a acontecer. Entretanto, identifica-se que, por muitas vezes, é necessário que 

a universidade comece a ruptura pelas pessoas que impulsionarão o movimento. De 

nada adianta ter os instrumentais vitais se as pessoas não estiverem sensibilizadas para 

iniciar esse processo. Importa que a comunidade acadêmica compreenda as 

especificidades dos atuais alunos presentes em seu interior. Para isso, são 

indispensáveis ações nesse sentido, além de profissionais qualificados para contemplar 

as questões inerentes ao processo e, consequentemente, à consolidação da cidadania; 

c) na universidade estão depositadas todas as expectativas dos universitários de primeira 

geração em um futuro melhor para si próprio e para os seus familiares. Salienta-se que 

é para este espaço que estão direcionados grande parte dos esforços financeiros e 

emocionais dos envolvidos neste processo de formação. Portanto, pode-se considerar o 

espaço universitário como um ambiente de vitória, no qual a formação precisa ser 

constituída conforme a pluralidade presente na universidade. E, para isso, é essencial a 

construção institucional de uma política que contemple a formação de sujeitos com 

características distintas. 

Tem-se dimensão que o atual contexto econômico e político do país se configuram em 

um desafio. Entretanto, a universidade precisa se posicionar em um espaço de luta para 

garantia do direito à educação superior dos cidadãos brasileiros e isso é conquistado na 

medida em que os alunos constroem pensamentos críticos e reflexivos sobre a realidade que 

se apresenta que constitui por meio do seu envolvimento com a academia. 

Enfatiza-se a busca pela emancipação e a autonomia dos sujeitos neste espaço de 

formação. Compreende-se que se os alunos sentirem-se envolvidos e partícipes da sua 

formação terão a possibilidade de construir processos de aprendizado significativos para sua 

trajetória acadêmica e de assegurar a efetivação do seu direito à educação de qualidade. 

Ademais, receberão a oportunidade de construir projetos de vida sólidos e autônomos. 
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