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Resumo: este texto se insere em uma pesquisa maior, que culminará em uma tese de 

doutorado, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: química da vida e 

saúde da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. No âmbito da referida investigação o 

objetivo desse artigo é analisar a trajetória acadêmica dos estudantes ingressantes da moradia 

estudantil em 2017, nas disciplinas Cálculo, no primeiro ano do curso. Assim, buscando 

realizar a primeira análise da trajetória acadêmica dos sujeitos da pesquisa, 

metodologicamente, optou-se por fazer o mapa do campo (BIEMBENGUT, 2008), dividido 

em dois movimentos. O objetivo inicial foi conhecer o contexto, a fim de traçar o perfil dos 

24 estudantes que ingressaram na moradia estudantil na FURG, no primeiro semestre de 2017 

e estavam matriculados nas disciplinas Cálculo. Assim, no primeiro movimento foram 

levantados dados que antecedem o ingresso na Universidade, como: proveniência regional, 

gênero, idade e rede de Educação Básica. Posteriormente, dados acadêmicos, como: 

modalidade de ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU, curso, a disciplina 

Cálculo em que estavam matriculados e suas respectivas ementas. Traçado o perfil dos 

sujeitos realizou-se um segundo movimento, no qual foram analisadas a trajetória acadêmica 

no primeiro e segundo semestre de 2017. Para o movimento de análise das trajetórias 

dialogamos com Gerreiro-Casanova e Polydoro (2011) nas pesquisas relacionas a crença de 

autoeficácia dos sujeitos ingressantes no Ensino Superior; Fagundes, Luce e Espinar (2014), 

que discorrem sobre o desempenho acadêmico de estudantes ingressantes na Universidade, 

fazendo uma análise da transição Ensino Médio e a Educação Superior e, ainda,  Silva (2017) 

que pesquisou a Educação Matemática e as Ações Afirmativas no Ensino Superior, com foco 

na percepção dos docentes.  O estudo mostrou que os sujeitos vivenciaram trajetórias 

diferentes no primeiro ano do curso, como aprovações, reprovações únicas ou sucessivas, no 

caso das disciplinas semestrais e, ainda, troca de curso e desligamento a pedido ou por 

abandono da Universidade. Feito o levantamento das trajetórias dos ingressantes, a pesquisa 

de doutorado tem seu segmento com 21 sujeitos regularmente matriculados na Universidade, 

sendo 17 matriculados em alguma disciplina Cálculo, no ano letivo de 2018.  
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Introdução 

 

No Brasil, as pesquisas relacionadas a moradia universitária estudantil, no que tange 

aos fatores que interferem na aprendizagem é bastante incipiente. Em uma busca breve na 

biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online – SciELO, com a temática “Moradia 
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Estudantil Universitária” ou “Casa do Estudante Universitário” foram encontrados dez 

trabalhos, todos com enfoque nas políticas públicas ou na área da saúde.  

Ademais, Garrido e Mercuri (2013) em suas pesquisas localizaram nos periódicos 

nacionais 23 estudos, publicados entre 2000 e 2009, cujo resultado da análise dos objetivos 

das produções apontou diferentes focos, agrupados em três categorias: o estudante morador, a 

moradia estudantil e as ações da assistência estudantil. Entre estes trabalhos, foram 

produzidas cinco dissertações de mestrado, mas nenhuma tese de doutorado, nem reflexões 

acerca das aprendizagens em disciplinas específicas.  

Sobre o desempenho acadêmico, fazendo uma análise da moradia estudantil nos 

Estados Unidos da América, Yeung (apud GARRIDO e MERCURI, 2013) 

 

efetuou um estudo cuja finalidade foi a de identificar o impacto da experiência de 

morar em residências situadas no campus sobre o rendimento médio do estudante e 

sobre sua integração acadêmica e social. O tipo de residência foi categorizado como: 

moradia no campus, residência com os familiares e outros espaços de moradias. O 

autor concluiu que morar no campus exerce influência positiva na integração 

acadêmica e social do estudante, enquanto morar com os familiares exerce ligeira 

influência positiva sobre o desempenho acadêmico (YEUNG apud GARRIDO e 

MERCURI, 2013, p. 88-89). 

  

No que tange especificamente ao contexto da pesquisa que culminará em uma tese de 

doutorado e buscará compreender quais são as estratégias que os estudantes ingressantes da 

moradia estudantil desenvolvem para aprender a aprovar nas disciplinas Cálculo, não foram 

encontrados trabalhos com essa temática. Contudo, algumas aproximações já são possíveis, 

como nas teses de Fabiana Aurora Colombo Garzella (2013), sob o título “A disciplina de 

Cálculo I: análise das relações entre as práticas pedagógicas do professor e seus impactos nos 

alunos” e Guilherme Henrique Gomes da Silva (2016), sob o título “Equidade no acesso e 

permanência no ensino superior: o papel da Educação Matemática frente às políticas de ações 

afirmativas para grupos subrepresentados”. Ambos trabalhos compõem o marco teórico da 

escrita desse artigo e, ainda, Gerreiro-Casanova e Polydoro (2011) nas pesquisas relacionas 

sobre a crença de autoeficácia dos sujeitos ingressantes no Ensino Superior e Fagundes, Luce 

e Espinar (2014), que discorrem sobre o desempenho acadêmico de estudantes ingressantes na 

Universidade, fazendo uma análise da transição Ensino Médio e a Educação Superior. 

Na prática, a pesquisa que originou a escrita desse artigo surgiu de vivências bastante 

concretas de uma das pesquisadoras, como pedagoga educacional da Pró-reitora de Assuntos 

Estudantis – PRAE, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG e da outra como 

professora de Cálculo. Nessas vivências registra-se a escuta de relato de situações que 

envolvem uma extrema dificuldade nas disciplinas Cálculo, como a insegurança por ter 

cursado o Ensino Médio em uma escola pública, podendo ocasionar falta de conhecimentos 



 

prévios para compreender os conceitos. Os estudantes relatam, ainda, desorganização na 

rotina de estudos, culminando na falta de tempo para resolver as listas de exercícios, 

ansiedade e lapsos de memória nas atividades de avaliação, descontrole emocional, entre 

outros. Conforme pesquisas realizadas na área, Silva (2011) afirma  

 

Ao ingressarem no curso superior, os estudantes trazem suas expectativas: Aqueles 

que no Ensino Médio logravam sempre boas avaliações em matemática, levam para 

a universidade a esperança de que o curso de Cálculo não deva representar 

obstáculos para o seu aprendizado. Entretanto, ao se depararem com questões 

globais envolvendo os temas anteriormente estudados, em geral de modo 

departamentalizado, acrescidas de novas ideias impactantes como o infinito, as 

aproximações, a continuidade, a incomensurabilidade, etc., quase sempre veem 

frustradas suas expectativas iniciais (p. 400). 

 

  As vivências no acompanhamento pedagógico desses estudantes e na sala de aula têm 

mostrado que os elementos anteriormente descritos refletem diretamente nas suas trajetórias 

acadêmicas. E ainda, a falta de identificação dos estudantes com a área e/ou com o curso 

escolhido, além da reprovação nas disciplinas Cálculo, uma ou consecutivas vezes, pode 

culminar no indeferimento de benefícios da assistência estudantil, no desgaste físico, 

emocional e psicológico, alguns desencadeando os processos de desligamento a pedido ou por 

abandono do curso. 

 Nesse sentido, o objetivo do artigo é analisar a trajetória acadêmica dos estudantes 

ingressantes da moradia estudantil em 2017, nas disciplinas Cálculo, no primeiro ano do 

curso. Com esse objetivo, metodologicamente, optou-se por fazer um “mapa do campo” 

(BIEMBENGUT, 2008), divido em dois movimentos, cuja a organização do texto segue a 

mesma proposta. O primeiro movimento do artigo apresenta o perfil dos estudantes no 

período anterior ao ingresso e, depois como acadêmicos ingressantes. O segundo movimento 

detém-se a realizar uma análise das trajetórias, dialogando com autores que pesquisaram os 

diferentes fatores que potencializam ou interferem no desempenho acadêmico de estudantes 

ingressantes na Universidade, na transição Ensino Médio para a Educação Superior. E ainda, 

sobre o tema da Educação Matemática, no contexto das ações afirmativas, por tratarem-se de 

estudantes assistidos integralmente por essas políticas. 

 

Situando a pesquisa 

 

No processo de análise dos dados, a presente pesquisa terá enfoque na abordagem 

qualitativa, embora para fazer o mapa do campo, incialmente, os gráficos e tabelas 

apresentaram-se como mais efetivos. Entretanto, ao assumir um enfoque qualitativo defende-

se que conhecer o contexto prévio e acadêmico dos sujeitos é mais significativo que analisar o 



 

desempenho acadêmico, embora eles façam parte de uma trajetória, que precisa ser 

acompanhada, até mesmo como conhecimentos prévios, que sustentarão, na tese, a fase dos 

depoimentos. Gimeno Sacristán (1976) em seu estudo sobre a relação entre desempenho 

escolar e personalidade do aluno, estima que as notas, com certas reservas, são um 

instrumento valioso de comparação entre ambos os aspectos.  

 No primeiro movimento dessa escrita serão considerados como sujeitos da pesquisa os 

24 estudantes ingressantes da Casa do Estudante Universitário – CEU, localizadas no campus 

Rio Grande da FURG, que estavam matriculados nas disciplinas Cálculo no primeiro 

semestre de 2017 e ingressaram pelo SISU3.  Conhecido o contexto de inserção dos sujeitos, o 

mapa do campo foi dividido em dois movimentos. Esses movimentos sustentam-se nas 

orientações de Biembengut (2008) acerca do processo de mapear o campo de pesquisa, 

entendendo que  

 

O mapa de campo conjuga levantamento, organização e classificação de um 

conjunto de dados, muitas vezes baseado em informações gerais advindas de pessoas 

ou dados abstratos extraídos de documentos que não retratam totalmente o 

fenômeno ou questão investigada. Consiste em estabelecer previamente um maior 

conjunto possível de meios e instrumentos para levantamento, classificação e 

organização de dados ou informações que sejam pertinentes e suficientes, 

considerando pontos relevantes ou significativos e que nos valham como mapa para 

compreender os entes pesquisados (p.101).  

  

Na sequência do texto será descrito como o mapa foi se construindo nas duas etapas 

do primeiro movimento, com o objetivo de conhecer os sujeitos, dos quais suas trajetórias 

acadêmicas seriam analisadas no final do primeiro ano do curso. O segundo movimento vai 

mostrar que, em 2017, os sujeitos ingressantes vivenciaram trajetórias diferentes, culminando 

nos seguintes resultados: 10 concluíram Cálculo Diferencial e Integral I (anual) ou Cálculo I e 

II (semestrais),  03 concluíram Cálculo I (no 2º semestre), 08 reprovaram em Cálculo I (no 1º 

e no 2º semestre) ou Cálculo Diferencial Integral I (anual); evidenciando retenção no primeiro 

ano do curso, 02 trancaram a disciplina Cálculo (anual) e 01 cancelou a matrícula na FURG 

(2º semestre). 

 

O primeiro movimento: o perfil 

 

O primeiro movimento buscou conhecer o perfil dos 24 ingressantes da moradia 

estudantil na FURG, para conhecer quem eram os sujeitos da pesquisa, no seu contexto que 

antecede o ingresso na Universidade e, posteriormente traçar o perfil acadêmico desses 

ingressantes, matriculados nas disciplinas Cálculo, no primeiro semestre de 2017.  
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Conhecendo o perfil dos sujeitos  

 

           Para traçar o perfil dos sujeitos no período que antecedeu o ingresso na Universidade 

criou-se uma tabela, com informações extraídas do sistema “Acadêmico” da FURG e 

apresentados na Figura 1, no qual foram levantados os seguintes dados, organizados nos 

gráficos: procedência regional, gênero, rede que concluiu a Educação Básica e idade. 

 

Figura 1: Perfil dos sujeitos pesquisados 

                 
                  Procedência Regional               Gênero               

 

                       
     Educação Básica                                           Idade                             

Fonte: Sistema Acadêmico da FURG. 

 

A Figura 1 evidencia algumas questões que serão problematizadas com mais 

profundidade em trabalhos futuros, mas no momento serviram ao objetivo desse estudo, ou 

seja, conhecer os sujeitos para depois analisar suas trajetórias no primeiro ano do curso. Ao 

observar o gráfico referente a procedência regional identificou-se que 58% dos 24 sujeitos da 

pesquisa são provenientes da região Sudeste e 29% são da região Nordeste. Também observa-

se um baixo número de estudantes da região Sul, totalizando 13%, assim como não foram 

identificados estudantes das regiões Centro-Oeste e Norte.  

 Em relação ao gênero dos sujeitos, rede de educação básica e idade, o estudo mostrou 

a predominância de sujeitos egressos da escola pública 87%, de gênero masculino 75% e com 

idades que variam entre 18 e 21 anos, o último totalizando 72%. 

 



 

Conhecendo o perfil acadêmico dos ingressantes da moradia estudantil 

 

Para conhecer o perfil acadêmico considerou-se à modalidade de ingresso pelo SISU, 

o curso, a disciplina Cálculo em que o estudante está matriculado e as respectivas ementas.  

 

Figura 2: Modalidades de ingresso pelo SISU 

                                      

Fonte: Sistema Acadêmico da FURG 

 

 Em relação aos dados que buscaram conhecer o perfil dos sujeitos no contexto da 

Universidade, a Figura 2 evidencia a predominância no ingresso dos sujeitos na modalidade 

L14 (46%) e L25 (29%) do SISU, que envolvem renda e, tem objetivo de promover o ingresso 

de estudantes em situação de vulnerabilidade social nos cursos de graduação. Observa-se 

também que os ingressantes por ampla concorrência totalizam 17% e os cotistas representam 

83%, reforçando a política do sistema unificado, que tem o objetivo de atender essa demanda. 

Segundo Daflon, Peres Júnior e Campos (2013)  

 

[...] os alunos egressos de escola pública despontam como os maiores alvos dessas 

políticas: 60 das 70 universidades com sistemas de cotas, bonificação ou acréscimo 

de vagas (85%) visam esse grupo. Em segundo lugar vêm os pretos e pardos 

(denominados “negros” em alguns programas), em 40 universidades – isto é, 58% 

das que tem ações afirmativas. Em terceiro, os indígenas, em 51% das 

universidades. Em quarto e quinto, vêm os portadores de deficiência e participantes 

de programas de formação em licenciatura indígena e, por fim, outros grupos 

compostos por nativos do estado ou do interior do estado em que a universidade se 

localiza, professores de rede pública, pessoas de baixa renda, pessoas originárias de 

comunidade remanescente de quilombos, filhos de agentes públicos mortos ou 

incapacitados em serviços e mulheres (p. 309-310). 

  

 O percentual de 4%, referente aos sujeitos da pesquisa que ingressaram na modalidade 

de “pessoa com deficiência”, vai ao encontro da própria política da FURG. Isso porque, até o 
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primeiro semestre de 2017, quando deu início essa investigação, a Universidade oferecia a 

modalidade V635, sustentada pelas ações do Programa de Ações Afirmativas – PROAAf, que 

consiste na reserva de vagas num percentual de 5% das vagas oferecidas na modalidade de 

ampla concorrência, por curso/turno, destinada a candidatos com deficiência devidamente 

comprovada. 

 Em relação aos cursos escolhidos, observa-se predominância pelas engenharias, como 

mostra a Tabela 1.  

 

   Tabela 1: Levantamento do número de estudantes por curso e a disciplina Cálculo cursada em 2017/1 

Disciplinas Período Nº Ingressantes por Curso Ementas6 

Cálculo I Semestral 02 - Química (Licenciatura) 

02 - Química (Bacharelado) 

01 – Eng. Química 

01 - Eng. de Alimentos 

01 - Física (Bacharelado) 

01 - Física (Licenciatura) 

01 - Matemática Aplicada. 

Limites de funções: noção intuitiva, definição, 

teorema do confronto, propriedades, limites 

laterais, limites no infinito, limites infinitos, 

indeterminações, limites fundamentais. 

Continuidade, teorema de Weierstrass, teorema do 

valor médio, tipos de descontinuidade. Derivadas: 

motivação, definição, interpretação geométrica e 

física, derivabilidade e continuidade, regras de 

derivação, derivadas das funções implícitas, 

derivadas das funções paramétricas. Propriedades 

das funções deriváveis- teorema de Rolle, teorema 

de Cauchy, Teorema de L´Hospital. Cálculo de 

limites indeterminados. Extremos de funções de 

uma variável real: máximos e mínimos, teste da 

primeira derivada, teste da segunda derivada. 

Aplicações.  

Cálculo Anual 03 – Oceanologia Funções. Conjuntos. Limites funcionais. 

Continuidade. Derivadas. Diferencial. Máximos e 

mínimos. Funções no Rn. Derivadas total e parcial 

de “n” funções em “n“ variáveis. Máximos e 

mínimos de funções com duas variáveis. 

Diferencial total. Integral indefinida. Integral 

definida. Sucessões numéricas e funcionais. 

Equações Diferenciais Ordinárias. Equações 

Diferenciais Parciais. Gradiente, divergentes e 

Rotacional. 

Cálculo 

Diferencial 

e Integral 

I 

Anual 02 – Eng. Mecânica 

01 – Eng. Mecânica Empresarial 

01 – Eng. Civil 

01 – Eng. Civil Costeira e 

Portuária 

01 -  Eng. Civil Empresarial 

01 – Eng. da Automação  

05 – Eng. da Computação  

Funções reais de uma variável. Limites. 

Assíntotas. Continuidade. Derivadas. Diferencial. 

Integrais. Funções no Rn. Diferencial total. 

Extremos de funções de duas variáveis. Integração 

múltipla. Cálculo de áreas e volumes.  

Fonte: Sistema Acadêmico da FURG 

 

 A Tabela 1 apresenta o número de estudantes por curso, evidenciando que 58,33% dos 

sujeitos da pesquisa ingressaram nas engenharias, sendo que 20,83% são da Engenharia da 

Computação, quantidade considerada expressiva em comparação aos demais cursos. Os dados 
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apresentados na tabela mostram também que 37,5% dos estudantes estavam matriculados em 

disciplina semestral, enquanto 72,5% dos sujeitos estavam matriculados em disciplinas 

anuais. Em relação às ementas observa-se, conforme já esperado, significativas semelhanças 

entre os conteúdos. 

 

O segundo movimento: as trajetórias 

  

O segundo movimento mostra o acompanhamento da trajetória dos 24 sujeitos da 

pesquisa no ano de 2017. A Tabela 2 descreve a disciplina Cálculo, o regime e o número de 

ingressantes por curso, além do desempenho, como parte da trajetória acadêmica dos 

estudantes.  

 

Tabela 2: Levantamento da trajetória acadêmica dos ingressantes nas disciplinas Cálculo 

Disciplina Regime Número de Estudantes Trajetória Acadêmica no 1º Ano Curso 

Cálculo I Semestral 09 03 Reprovado - 1º e 2º semestre/2017 

02 Reprovado - 1º semestre/2017. Aprovado - 

2º semestre/2017, sem exame 

01 Reprovado - 1º semestre/2017. Aprovado - 

2º semestre/2017, sem exame e desligado a 

pedido 2018/1 

02 Aprovado - 1º semestre/2017, com exame. 

Aprovado - 2º semestre/2017, sem exame  

01 Aprovado - 1º semestre/2017, com exame. 

Aprovado - 2º semestre/2017, com exame 

Cálculo Anual 03 02 Trancou a disciplina – ano/2017 

01 Aprovado – ano/2017, s/exame  

Cálculo 

Diferencial e 

Integral I 

Anual 12 05 Aprovado – ano/2017, s/exame  

04 Reprovado - ano/2017 

01 Aprovado – ano/2017, c/exame 

01 Reprovou por frequência – ano/2017 e 

desligado por abandono – 2018 

01 Desligado a pedido 2017/2 

Fonte: Sistema Acadêmico da FURG 

 

Concluída a análise do desempenho dos sujeitos na Tabela 2 identificou-se que 10 

estudantes concluíram Cálculo Diferencial e Integral I (anual) ou Cálculo I e II (semestrais), 

evidenciando que 41,67% dos sujeitos matriculados em 2017 não ficaram retidos na 

disciplina. No entanto, em Cálculo I, que é semestral, 03 estudantes, 12,5%, ficaram retidos 

no 1º semestre de 2017, mas avançaram no 2º período. Reprovaram em Cálculo I (no 1º e no 

2º semestre) ou Cálculo Diferencial Integral I (anual) 08 estudantes, que representam 33,33% 

dos matriculados em 2017, evidenciando retenção no primeiro ano do curso e, ainda, também 

considera-se retidos os 8,34%, que trancaram a disciplina Cálculo (anual), totalizando 

(41,67%) de retenção no primeiro ano. Apenas 4,16% dos estudantes cancelaram a matrícula 

no final do 1º semestre de 2017.  



 

Em relação aos dados apresentados no perfil dos estudantes na Figura 1, torna-se 

relevante pontuar que nenhum dos estudantes provenientes de escolas privadas, que 

totalizaram 13% dos sujeitos da pesquisa, apresentou reprovação nas disciplinas Cálculo. 

Cabe destacar que não faz parte do objetivo desse trabalho fazer uma análise ou estudo 

comparativo entre as redes pública e privada.   

No que se refere ao gênero, entre os sujeitos da pesquisa seis eram do gênero feminino 

e olhando para as suas trajetórias identificou-se dois trancamentos na disciplina, duas 

aprovações em Cálculo e Cálculo Diferencial Integral I, ambos anuais; uma estudante com 

sequência de reprovações em disciplinas semestrais e outra reprovada na anual, totalizando  

33,33% de avanço entre as estudantes do gênero feminino. Entre os 18 estudantes de gênero 

masculino 44,44% avançaram na disciplina anual e 16,66% reprovaram no 1º semestre, mas 

aprovaram no 2º segundo semestre de 2017. 

 Entende-se, que outros cruzamentos poderiam ser feitos em relação ao perfil e 

as trajetórias acadêmicas dos sujeitos, como a proveniência regional, idade, ementas das 

disciplinas ou a modalidade de ingresso pelo SISU, até porque 83% dos sujeitos da pesquisa 

ingressaram nas modalidades que envolvem as políticas afirmativas, L1 (46%), L2 (29%), L3 

(4%) e V635 (4%). Para Silva (2017), que pesquisou a Educação Matemática e a Ações 

Afirmativas, com foco nas percepções dos docentes universitários, muitas pesquisas que 

abordam essas políticas preferem focar em questões relacionadas ao desempenho dos 

estudantes beneficiários e não beneficiários. Segundo o autor 

 

No atual momento, a atenção das pesquisas deveria se voltar para outras questões, 

como um melhor entendimento sobre aspectos que colaboram para a integração 

social e acadêmica dos estudantes ingressantes por ações afirmativas, fatores que 

podem interferir na permanência e progresso acadêmico dos mesmos (SILVA, 2017, 

p. 842). 

  

No estudo das trajetórias também foram identificadas trocas que evidenciam que os 

sujeitos estavam em processo de transição, pois dois estudantes trocaram de curso a partir do 

reingresso pelo SISU. De forma mais específica um sujeito matriculado em Química 

Licenciatura em 2017 ingressou em Engenharia Química em 2018 e outro da Engenharia 

Mecânica Empresarial está atualmente matriculado em Engenharia Mecânica Naval. Em suas 

pesquisas Corominas (2002) percebe que, ao final do primeiro ano de estudos na Educação 

Superior, se completa a transição do ensino médio à universidade, por ser, nesse período que 

se constituem as diferentes trajetórias da transição7.  

                                                           
7  Diferentes trajetórias: continua no mesmo curso e na mesma instituição; mudou de instituição, mas

 segue no mesmo curso; trocou de curso, mas segue na mesma instituição; trocou de curso e de

 instituição; abandonou os estudos. 



 

Guerreiro-Casanova e Polydoro (2011) referem-se ao processo de ingresso no Ensino 

Superior como transição-integração, defendendo que a partir da crença de autoeficácia no 

primeiro ano do curso, o estudante ingressante percebe-se capaz de auto direcionar sua 

aprendizagem. Segundo a teoria social cognitiva (BANDURA apud GUERREIRO-

CASANOVA; POLYDORO, 2011), a crença de autoeficácia se refere a “crenças de alguém 

em sua capacidade de organizar e executar cursos de ações requeridas para produzir certas 

realizações”, influenciando o modo como as pessoas se sentem, pensam, são motivadas e se 

comportam (p.52). Nesse contexto, é importante lembrar que a crença de autoeficácia na 

formação superior seria determinante para o rendimento acadêmico, evidenciando a complexa 

atribuição dos educadores que atuam nesse nível para garantir a permanência e o progresso 

acadêmico, seja na docência, no serviço de apoio aos estudantes ou na política educacional.  

O segundo movimento da pesquisa evidenciou que apenas 21 dos 24 sujeitos  

permanecem com matrícula ativa na FURG em 2018, uma vez que foram desligados a pedido, 

dos cursos Engenharia da Computação e Química Bacharelado e outro foi desligado por 

abandono, do curso Engenharia de Automação. Assim a análise das trajetórias dos 21 sujeitos 

também mostrou que nenhum dos três estudantes do curso de Oceanologia está matriculado 

em Cálculo no ano de 2018, isso porque o discente aprovado não tem sequência da disciplina 

no seu QSL e os reprovados optaram por não matricular-se nesse momento, porque a 

disciplina não é um pré-requisito no curso. Também concluiu a trajetória na disciplina 

Cálculo, em 2017, um estudante matriculado em Química Bacharelado, que foi aprovado em 

Cálculo I e II, ambos semestrais. Nesse sentido, considerando as trajetórias vivenciadas pelos 

sujeitos da pesquisa, o estudo segue acompanhando 17 dos 24 sujeitos, uma vez que estes 

encontram-se matriculados em uma das disciplinas Cálculo, no início do ano letivo de 2018.  

Dito isso, apresentamos na Tabela 3, que é a sistematização do contexto dos 17 

sujeitos matriculados no 1º semestre, os cursos e as respectivas disciplinas.  

 

      Tabela 3: Levantamento do número de estudantes matriculados nas disciplinas Cálculo em 2018/1 

Disciplina Período Nº Matriculados por Curso 

Cálculo I Semestral 01 - Química (Licenciatura) 

01 - Física (Bacharelado) 

01 - Matemática Aplicada. 

Cálculo II Semestral 01 - Eng. de Alimentos 

01 – Eng. Química 

Cálculo III Semestral 01 – Eng. Química 

01 – Física (Licenciatura) 

Cálculo Diferencial e Integral I Anual 01 – Eng. Mecânica 

01 – Eng. Mecânica Naval 

01 – Eng. Civil Costeira e Portuária 

01 – Eng. da Computação  

Cálculo Diferencial e Integral II Anual 01 – Eng. Civil 



 

01 -  Eng. Civil Empresarial 

01 – Eng. Mecânica 

03 – Eng. da Computação 

      Fonte: Sistema Acadêmico da FURG 

   

 A proposta é seguir o acompanhamento da trajetória acadêmica e fazer um terceiro 

movimento no 2º semestre de 2018. Paralelo a esse procedimento metodológico, os sujeitos 

serão entrevistados, pois suspeita-se que os 17 estudantes matriculados em Cálculo I, Cálculo 

II, Cálculo III, Cálculo Diferencial Integral I ou Cálculo Diferencial Integral II, estão 

desenvolvendo algumas/novas estratégias para aprender a aprovar nas disciplinas. 

 

Considerações Finais  

    

Conclui-se o presente artigo defendendo a relevância dessa pesquisa no contexto da 

Moradia Estudantil Universitária, especificamente pela proposta de analisar a trajetória 

acadêmica de estudantes ingressantes, matriculados na disciplina Cálculo. 

Metodologicamente, a proposta de realizar um mapa do campo possibilitou um primeiro 

movimento de aproximação com os sujeitos da pesquisa, no que tange a sua proveniência 

regional, por gênero, idade e rede de Educação Básica, para na segunda etapa desse primeiro 

movimento identificar a modalidade de ingresso no SISU, curso e disciplina Cálculo, com 

suas respectivas ementas. No segundo movimento foi possível conhecer a trajetória 

acadêmica de cada sujeito no primeiro ano do curso e realizar algumas análises em relação ao 

perfil dos acadêmicos. 

 No que tange ao marco teórico utilizado nesse artigo, identificou-se que os estudantes 

ingressantes passaram, no primeiro ano do curso, por um processo de transição do Ensino 

Médio para a Universidade, observou-se casos de reprovações únicas ou consecutivas nas 

disciplinas Cálculo, além de trancamento da disciplina, troca de curso, desligamento por 

abandono ou desligamento a pedido. Entretanto, 41,67% dos sujeitos apresentaram um bom 

desempenho, avançando nessa disciplina para o segundo ano do curso, o que pode demonstrar 

que algumas estratégias foram desenvolvidas ou estão relacionadas a crença de autoeficácia, 

que torna o estudante ingressante capaz de auto direcionar sua aprendizagem (GUERREIRO-

CASANOVA; POLYDORO, 2011) 

 O estudo mostrou que dos 24 sujeitos que ingressaram na Moradia Estudantil em 2017 

e estavam matriculados em Cálculo, apenas 21 seguem com matrícula ativa na FURG, pois 

dois foram desligados a pedido e um por abandono. Contudo, dos 21 estudantes que têm 

matricula ativa, 17 estão matriculados em alguma disciplina Cálculo no 1º semestre de 2018, 

sendo: Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Cálculo Diferencial Integral I e Cálculo Diferencial 

Integral II.  
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