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Resumo: O artigo, desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de Pelotas, nas 

faculdades de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, busca caracterizar a identidade 

dos ingressantes, valendo-se para tal de variáveis como curso, origem, gênero, renda e 

escolaridade dos pais, e variáveis sobre expectativas profissionais após a conclusão do curso. 

Como procedimentos metodológicos utilizamos o teste do qui-quadrado e a análise de cluster 

a partir de uma amostra de 326 entrantes dos três cursos no ano de 2016. Foram identificadas 

diferenças por gênero no ingresso à faculdade, sendo a predominância de mulheres na 

Medicina Veterinária e Zootecnia e de homens na Agronomia; porém, não existem diferenças 

em relação a cor e nem em idade ao iniciarem os cursos. Existem profundas diferenças entre o 

curso de Medicina Veterinária e Agronomia/Zootecnia quanto à renda familiar, origem 

(urbana/rural) e escolaridade dos pais. Na Medicina Veterinária há a preponderância de 

mulheres que são majoritariamente de origem urbana, cujos pais têm maior nível de educação 

formal e maior renda familiar. Quando clusterizados em grupos similares, identificamos que 

apenas um terço dos entrantes tem perfil similar a maioria dos entrantes de outrora (25 ou 

mais anos atrás), onde havia predominância de estudantes masculinos, com forte relação com 

a produção agropecuária, de origem rural e com desejos de seguirem atuando no meio rural. 

Enfim, como as identidades estão sempre em transformação, a identidade atual dos estudantes 

das Ciências Agrárias é diversa, o que impacta na formação da identidade dos cursos, que por 

sua vez, também forma a identidade de seus alunos. 
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Introdução 

  

 A educação brasileira, nas últimas décadas, sofreu forte expansão em todos os níveis e 

modalidades (SANTOS & SANTOS, 2014). No âmbito da educação superior nas 

universidades públicas este fato ocorreu por meio do programa de apoio a Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). A finalidade desse plano foi de ampliar o 

acesso e permanência nos cursos de graduação, melhorar a qualidade dos cursos, otimizar o 
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uso da estrutura física e dos recursos humanos existentes nas universidades federais 

(NARDELLI et al.,2013). Essa expansão resultou no crescimento do número de instituições 

de ensino, do número de cursos e de vagas, e por consequência, de ingressantes e concluintes 

(RISTOFF, 2014). 

 Simultâneo as políticas estruturantes implantadas nos últimos anos na educação 

superior, a exemplo do REUNI, foram criadas políticas globais de inclusão social, com intuito 

de promover a entrada nas instituições de ensino superior, dos grupos historicamente 

excluídos deste nível educacional. Políticas como o Programa Universidade para Todos 

(Prouni), o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de 

Ensino Superior (Proies), Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), a Lei das Cotas nas Instituições Federais e o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (RISTOFF, 2014). 

O atual estudo analisa a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) que está localizada 

no Estado do Rio Grande do Sul e em novembro de 2014 possuía 19.623 estudantes de 

graduação, 1.447 de mestrado e 742 de doutorado. Na UFPel as ciências agrárias é área do 

conhecimento das mais tradicionais, tendo a Faculdade de Agronomia 134 anos de existência. 

Esse estudo utiliza um levantamento sócio econômico de estudantes entrantes em três 

cursos de graduação (Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia) da UFPEL tendo como 

objetivo caracterizar o perfil socioeconômico dos mesmos por curso de origem e gênero, e 

também traçar a relação entre desejo profissional com o perfil socioeconômico. O resultado 

final é a construção de uma tipologia de estudantes em termos de identidades típicas. Ou seja, 

evidenciaremos empiricamente e através do confronto com a literatura as identidades típicas 

dos entrantes das ciências agrárias (Agronomia, Veterinária e Zootecnia). 

 

Amostra 

 

Realizou-se um estudo descritivo, transversal, no qual foi investigada a presença de 

algumas variáveis consideradas descritores do perfil dos estudantes entrantes nos cursos das 

Ciências Agrárias da UFPEL. A população alvo foram os ingressantes dos cursos de 

Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia do primeiro e segundo semestres de 2016. Os 

estudantes da amostra foram convidados a preencherem um questionário durante as aulas de 

Introdução de cada curso na primeira semana de aula de cada semestre. 

O questionário era do tipo fechado e possuía questões dicotômicas, bem como, questões 

medidas através de escalas do tipo Likert de cinco pontos. No total foram aplicados 326 

questionários, distribuídos entre os cursos conforme tabela 1. 



 

 

Foram admitidos à pesquisa estudantes de ambos os sexos que forneceram informações 

quanto à cor, origem, renda familiar, escolaridade dos pais, tipo de escola onde cursaram o 

ensino médio, os motivos da escolha do curso, o desejo de trocar de curso e um conjunto de 

variáveis relativas ao desejo profissional para o período após a conclusão do curso de 

graduação.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos alunos por curso e gênero. 

Gênero 
Curso Total 

Agronomia Medicina Veterinária Zootecnia  

Feminino 61 87 37 185 

Masculino 93 31 17 141 

Total 154 118 54 326 

 

Procedimentos Analíticos 

  

Para a análise das variáveis foram utilizados o teste do Qui Quadrado (χ2) visto o 

caráter qualitativo (nominal e/ou ordinal) de muitas variáveis. O teste verificou a intensidade 

de associação entre frequentar o curso “X” e as demais variáveis analisadas neste estudo. 

Adicionados a esta primeira análise também foi verificada através do teste de Qui quadrado se 

a intensidade da associação entre as variáveis de interesse (estar frequentando o curso “X” e 

as demais variáveis) mantinha-se a mesma após controlada pela variável “gênero”. Ou seja, a 

caracterização do perfil dos estudantes foi baseada no curso no qual estavam matriculados e 

também em relação ao gênero.  

 Para a segunda parte deste trabalho, a qual objetivou segmentar os estudantes em 

relação às expectativas profissionais futuras, a técnica estatística utilizada foi a análise de 

cluster (HAIR et al., 1995). Os grupos homogêneos foram obtidos através do procedimento 

“two–step cluster” em virtude das variáveis serem categóricas e contínuas. Com a separação 

dos grupos, através da análise de cluster, cada grupo obteve uma média para cada variável 

utilizada na clusterização. A média indica o nível/ou o grau de importância de cada uma das 

variáveis em cada grupo gerado. Uma vez definidos os grupos, esses foram caracterizados de 

acordo com o curso que frequentavam, o gênero, a cor, a origem, a renda familiar, a 

escolaridade dos pais, o tipo de escola onde cursaram o ensino médio, os motivos da escolha 

do curso e se desejavam trocar de curso.  

 

Resultados e Discussão 

 



 

 

O perfil socioeconômico dos estudantes por curso, origem e gênero 

A distribuição dos ingressantes das Ciências Agrárias em 2016, por curso e gênero, 

demonstra que mais de 56% são do gênero feminino (Figura 1), sendo que a concentração 

deste gênero se dá mais fortemente nos cursos de Veterinária (73,7%) e Zootecnia (68,5%). Já 

no curso de Agronomia os estudantes são majoritariamente do gênero masculino (60,4%), o 

que também é corroborado por estudos realizados em outras universidades localizadas no 

mesmo estado, como na Universidade Federal de Santa Maria- UFSM (ARTUZO et al., 

2012). O teste do Qui Quadrado (χ2 = 35,34, df = 2, p < ,01) mostra que de fato há forte 

relação associativa entre estas variáveis. Portanto, para o caso da UFPEL fica demonstrado 

que os cursos são diferentes quanto ao gênero. 

 

 

Figura 1 - Distribuição de gênero dos ingressantes de Ciências Agrárias no primeiro e segundo semestres de 

2016. 

 

 Os alunos das universidades públicas são em geral de cor branca (RISTOFF, 2014). 

No caso das Ciências Agrárias da UFPEL este também é o caso. Na tabela 2 observa-se que 

quase 80% deles autodenominam-se brancos. Pelo teste do Qui Quadrado há evidências de 

que não há associação entre cor e curso (χ2 = 9,03, df = 8, p = 0,34), ou seja, não há diferenças 

entre os cursos. Quando adicionamos o gênero na análise observa-se novamente que não há 

diferenças de cor entre os cursos. Ou seja, a cor dos estudantes está distribuída uniformemente 

entre os cursos, não importando se do gênero masculino (χ2 = 2,72, df = 8, p = 0,95) ou do 

feminino (χ2 = 10,18, df = 6, p = 0,11). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos alunos das Ciências Agrárias por curso e cor (%) 

Cor 
Proporção de alunos (%) 

Total 
Agronomia Medicina Veterinária Zootecnia 

Branco/caucasiano 80,1 73,3 83,0 78,1 

Negro 6,2 5,8 1,9 5,4 

Pardo 11,2 20,0 11,3 14,4 

Indígena 0,6 - - 0,3 



 

 

Não sei 1,9 0,8 3,8 1,8 

 

 No senso comum é possível imaginar que tradicionalmente os cursos de Ciências 

Agrárias atraem estudantes oriundos do meio rural, contudo os dados da pesquisa mostram 

que mais de 30% do total dos estudantes entrevistados não possuem nenhum contato com o 

campo. No caso da Medicina Veterinária mais da metade dos alunos entrantes são oriundos de 

zonas urbanas sem nenhuma relação com a agropecuária (Figura 2) e apenas 9,2% destes 

viveram, desde sempre, no meio rural. Portanto, os dados mostram que há uma clara 

associação entre a origem dos estudantes e o curso de graduação (χ2 = 43,99, df = 8, p < 0,01). 

Ademais, quando analisados por gênero observa-se que a associação ocorre para o gênero 

feminino (χ2 = 29,08, df = 8, p < 0,01), mas não para o masculino (χ2 = 13,67, df = 8, p = ,09), 

o que demonstra que a diferença de origem entre os cursos ocorre apenas entre as mulheres. 

Na Medicina Veterinária, as estudantes eminentemente urbanas respondem por 58,6% do total 

dos ingressantes, enquanto entre os estudantes do sexo masculino apenas 32,3% pertencem a 

esta mesma categoria.  

 

 

Figura 2 - Origem dos ingressantes dos cursos de Ciências Agrárias da UFPEL, 2016. 
 

 Em relação à renda, observa-se que entre os entrantes de Medicina Veterinária 60,9% 

são oriundos de famílias com renda superior a três salários mínimos, enquanto na Agronomia 

e Zootecnia esta faixa de renda alcança apenas 25,0% e 32,4% do total das famílias, 

respectivamente. O teste do Qui quadrado mostra que curso e renda estão associados 

significativamente (χ2 = 17,96, df = 8, p = ,02). Contudo, ao separá-los por gênero, observa-se 

que a associação entre curso e renda é significava apenas para o gênero feminino (χ2 = 23,90, 

df = 8, p < ,01). Quando cruzados os dados de renda e origem das estudantes de Medicina 



 

 

Veterinária em relação às estudantes (gênero feminino) das duas outras faculdades, percebe-se 

que em qualquer das categorias de origem (rural, urbana e outra), a renda familiar é maior. 

Enfim, pode-se concluir que a diferença de renda familiar entre os estudantes das Ciências 

Agrárias ocorre: (01) apenas no gênero feminino; (02) Não se pode afirmar que a diferença de 

renda familiar entre os estudantes do gênero feminino somente acontece para aquelas de 

origem urbana; e (03) entre os estudantes do gênero masculino não há associação significativa 

entre renda e curso, tampouco por categoria de origem. 

Adicionalmente, verificamos também a existência de diferenças na distribuição da 

escolaridade dos pais nos três cursos sob análise (Tabela 3). A pressuposição era de que cursos 

cujos alunos fossem mais urbanos teriam pais com maior nível de escolaridade formal. Os 

resultados confirmam esta suposição ao mostrarem que entre os cursos a distribuição da 

escolaridade dos pais diverge tanto para o pai (χ2 = 19,80, df = 4, p < ,001), quanto para a 

mãe (χ2 = 10,84, df = 4, p < ,05).  

 

Tabela 3 - Distribuição da escolaridade dos pais por curso e gênero. 

Gênero Escolaridade 

Proporção (%) de pais por classe de escolaridade 

χ2 df 
p 

valor Agronomia 
Medicina 

Veterinária 
Zootecnia Total 

Feminino 

Mãe 

Fundamental 40,0 17,2 29,7 27,2 

9,92 4 ,042 
Médio 25,0 29,9 29,7 28,3 

Superior 35,0 52,9 40,5 44,6 

n 60 87 37 184 

Pai 

Fundamental 46,6 18,1 31,4 30,1 

16,12 4 ,003 
Médio 29,3 33,7 40,0 33,5 

Superior 24,1 48,2 28,6 36,4 

n 58 83 35 176 

Masculino 

Mãe 

Fundamental 32,3 22,6 11,8 27,7 

6,96 4 ,138 
Médio 28,0 48,4 47,1 34,8 

Superior 39,8 29,0 41,2 37,6 

n 93 31 17 141 

Pai 

Fundamental 39,8 25,8 26,7 35,3 

3,75 4 ,440 
Médio 28,0 35,5 46,7 31,7 

Superior 32,3 38,7 26,7 33,1 

n 93 31 15 139 

Total 

Mãe 

Fundamental 35,6 18,3 24,1 27,5 

10,84 4 ,028 
Médio 27,5 35,0 35,2 31,4 

Superior 36,9 46,7 40,7 41,0 

n 160 120 54 334 

Pai 

Fundamental 43,0 19,8 30,0 32,7 

19,8 4 ,001 
Médio 27,8 34,5 42,0 32,4 

Superior 29,1 45,7 28,0 34,9 

n 158 116 50 324 

 

Coerentemente com os resultados da renda, é na Veterinária que se concentra a maior 

proporção de pais com maior nível de escolaridade. O cruzamento por gênero e curso mostra 

que há diferenças na distribuição da escolaridade dos pais apenas para os estudantes do 

gênero feminino (e isto se mantém para a escolaridade do pai e da mãe). Observa-se 



 

 

novamente que na Medicina Veterinária as estudantes têm proporcionalmente pais (pai e mãe) 

com maior nível de escolaridade do que as estudantes dos outros dois cursos. Isto significa 

que o perfil de escolaridade dos pais é diferente para as estudantes femininas, mas não para os 

estudantes do gênero masculino ingressantes nos três cursos das ciências agrárias da UFPEL.  

 Hall (2011) defende que as velhas identidades, aquelas que durante muito tempo 

mantiveram o mundo social estável, encontram-se em declínio, ao passo que novas 

identidades estão surgido. As transformações defendidas por Hall (2011) tendem a ser 

evidenciadas nos resultados desse estudo, verificou-se que o perfil dos alunos ingressantes 

nos cursos de Ciências Agrárias apresentam alguns aspectos que fogem do esperado, dos 

elementos tidos como ‘‘verdades’’, da tradição. Como por exemplo, esperava-se que a maioria 

dos estudantes que optam pelos cursos das Ciências Agrárias, tivessem sua origem no meio 

rural, ou que pelo menos já tivessem contato com o campo, fato esse negado pelos resultados 

demonstrados acima, visto que mais de 30% do total de entrantes dos três cursos considerados 

não apresentam relação alguma como o meio rural.    

 Foi na análise do perfil dos alunos ingressantes do curso de Medicina Veterinária que 

se encontraram as mudanças mais expressivas. Dal-Farra (2000) afirma que o campo da 

Medicina Veterinária tem se alterado e hoje se tem uma multiplicidade e heterogeneidade de 

interesses, como também de objetivos na área. Talvez essa heterogeneidade explique 

mudanças tão grandes de perfil de ingressantes no curso, como uma maioria do gênero 

feminino, de origem urbana, com pais com maior nível de escolaridade e renda. 

 Andrade (2008) afirma que o processo de globalização econômico-financeira, junto às 

inovações tecnológicas e empresariais tem alterado o perfil de qualificação profissional, 

interferindo na educação. ''Mulheres e homens realizam trajetórias educativas diferenciadas, 

com opções diversificadas. Os acessos ao saber são socialmente orientados para mulheres e 

homens'' (ANDRADE, 2008, p. 7).   

 Apesar disso, percebe-se a presença da mulher em áreas que antes eram definidas 

como sendo masculinas. Na década de 90, as mulheres não eram maioria em áreas como: 

Matemática e Computação; Ciências; Engenharia, Produção e Construção; Agricultura e 

Veterinária (INEP, 2017).  Este estudo mostra que, ao menos na UFPEL, no curso de 

Veterinária e Zootecnia, as mulheres estão em maior número, ao contrário da Agronomia, que 

ainda mantém  o percentual de homens acima do de mulheres.  

  

Identidade da carreira profissional e perfil socioeconômico 

  

Continuando a análise de dados, através da análise de cluster classificou-se os 



 

 

estudantes em clusters homogêneos quanto ao planejamento profissional futuro, a pretensão 

salarial e o interesse em montar um negócio próprio após formados. O algoritmo de 

clusterização em duas etapas separou a amostra em três distintos clusters (Tabela 4), conforme 

a minimização do critério de Schwarz Bayesian (HAIR et al., 1995).   

 

Tabela 4 – Clusters de estudantes conforme a perspectiva futura após formatura. 

Variáveis 
Cluster 

F ou χ2 
Indecisos Maduros Acadêmicos 

Pretensão salarial 

(em salários mínimos) 
4,90 6,50 5,84 12,33** 

Interesse em iniciar um negócio após formadoa 4,18 4,07 4,08 ,591 

Planejamento 

futuro (em % da 

amostra) 

Continuar estudando   88,6 

χ2 = 

542,00, 

df = 15, 

p < ,001 

Montar negócio  37,2  

Trabalhar no negócio da 

família 
 33,7  

Trabalhar empregado   11,4 

Fazer concurso  29,1  

Fazer várias coisas 100,0   

N 78 86 105  

Nota: a Escala do tipo likert de 5 pontos, variando de 1-nenhum, 2-pouco, 3-neutro, 4-razoável e 5-muito 

interesse. * significativo a p<0.05;  ** significativo a p<0.01 

  

 O primeiro cluster é formado por alunos com a menor pretensão salarial e que 

planejam fazer várias coisas após formados. Ou seja, estão ainda imaturos quanto ao futuro, 

por isto os chamaremos de “Indecisos”. O segundo cluster aglomerou aqueles alunos com a 

maior pretensão salarial e que desejam montar um negócio próprio e/ou trabalhar no negócio 

da família e em menor grau seguir a carreira pública através de concurso. Este grupo 

denominaremos de “Maduros”. Finalmente o terceiro segmento aglutina os estudantes que 

planejam continuar estudando após formados, e os denominaremos de “Acadêmicos”. 

 A caracterização de cada um dos clusters é realizada através das demais variáveis 

consideradas anteriormente neste estudo (Tabela 5). Para fins de economia de espaço serão 

detalhadas apenas o gênero, a origem e o curso do aluno, pois apenas estas mostraram-se 

significativamente associadas aos três clusters derivados acima.  

 

Tabela 5 – Caracterização dos clusters 

Variáveis 
Cluster 

Total χ2 df p valor 
Indecisos Maduros  Acadêmicos 

Gênero 

(%) 

Feminino 66,2 47,1 55,7 55,7 

7,74 3 ,050 Masculino 33,8 52,9 44,3 44,3 

n 77 85 100 264 

Origem 

(%) 

Sempre rural 11,5 19,8 20,0 17,3 

20,25 12 ,062 

Nasceu no rural, mas mudou-se 

para cidade 
5,1 4,7 2,9 4,1 

Urbano com contato no rural 35,9 50,0 33,3 39,5 

Urbano sem contato com o rural 41,0 22,1 34,3 32,1 

Outra 6,4 3,5 9,5 7,0 



 

 

n 78 86 105 271 

Curso (%) 

Agronomia 33,3 58,1 54,3 49,8 

13,78 6 ,032 
Medicina Veterinária 46,2 27,9 31,4 34,3 

Zootecnia 20,5 14,0 14,3 15,9 

n 78 86 105 271 

  

 O primeiro cluster é formado basicamente por estudantes do gênero feminino, sendo 

dois terços deles com predominância urbana e do curso de Medicina Veterinária. O segundo 

cluster predomina o gênero masculino, com forte presença de estudantes da Agronomia e com 

a menor proporção entre os demais clusters de estudantes eminentemente urbanos. 

Finalmente, o terceiro cluster é também composto por muitos estudantes da Agronomia, do 

gênero feminino, tendo a maior proporção entre os demais clusters de estudantes que sempre 

viveram no meio rural. 

 

Considerações finais 

 

Partindo da reflexão apresentada por Hall (2011), analisando os resultados deste 

estudo, onde foram evidenciadas tantas mudanças no perfil de ingressos, pode-se afirmar que, 

de fato, há uma ''crise de identidade'', dado que a identidade que se supunha fixa, coerente e 

estável, não se apresenta assim. A questão da identidade auxilia no processo de compreensão 

do modo pelo qual percebemos a contemporaneidade. ‘‘A identidade é constantemente 

deslocada para toda parte, ora por experiências confortáveis, ora por vivências perturbadoras’’ 

(NUNES e RÚBIO, 2008). No caso do nosso estudo, percebe-se uma profunda perturbação na 

identidade tradicional dos cursos, especialmente da Medicina Veterinária. Os alunos 

ingressantes em ciências agrárias da UFPEL são identificados pelo predomínio do gênero 

feminino (56%), mas com diferenças marcantes entre os três cursos, visto que a Agronomia 

ainda é majoritariamente masculina e a Zootecnia e Medicina Veterinária majoritariamente 

feminina. 

 Apesar da existência da Lei de Cotas que amplia o acesso à universidade de pessoas da 

cor negra ainda existe uma forte preponderância nos três cursos das ciências agrárias de 

alunos que se auto identificam como de cor branca, aproximadamente 80%. Possivelmente, 

esse processo de ampliação de alunos ingressantes da cor negra nas Ciências Agrárias está em 

processo inicial exigindo um maior período de tempo para a sua consolidação.  

Se outrora as ciências agrárias eram constituídas por estudantes eminentemente rurais, 

a identidade atual é muito diversa. Talvez, este seja o elemento mais perturbador da formação 

identitária dos entrantes das Ciências Agrárias da UFPel. Cerca de um terço do total de 

entrantes dos três cursos, não tem nenhum contato com o campo, sendo a Medicina 



 

 

Veterinária profundamente destoante, especialmente em relação aos entrantes femininos.  

Em relação às expectativas profissionais futuras, dos três tipos predominantes 

emergidos da análise de cluster, dois tipos já entram na graduação ou identificados com a 

carreira de empreendedores/empresários rurais (Maduros) ou planejam seguir estudando 

(Acadêmicos). Um terceiro tipo, mais feminino, urbano e composto por entrantes da Medicina 

Veterinária ainda não está identificado com uma carreira futura. Conclui-se, assim, que os 

estudantes das Ciências Agrárias já trazem uma identidade própria na entrada, mas que 

perpassa a fronteira do curso em que estão matriculados. Contudo, pode-se observar que ainda 

há um grupo que perfaz a identidade típica do estudante das Ciências Agrárias de outrora 

(Maduros); um segundo grupo que já na entrada sabe que a realização profissional futura 

depende de estudar além da graduação, especializando-se via cursos de pós-graduação 

(Acadêmicos) e; um terceiro grupo, que para os padrões das Ciências Agrárias, é a grande 

novidade (Indecisos). 

Portanto, parece-nos que atualmente, nas Ciências Agrárias, apenas um terço dos 

entrantes tem perfil similar a maioria dos entrantes de outrora (25 ou mais anos atrás), onde 

havia predominância de estudantes masculinos, com forte relação com a produção 

agropecuária, de origem rural e com desejos de seguirem atuando no meio rural fosse como 

produtores ou como prestadores de serviços nas diversas cadeias produtivas agrícolas. 

Atualmente, parece-nos que apenas os componentes do segundo cluster têm características 

alinhadas com este perfil tradicional dos estudantes das ciências agrárias.  

Como as identidades estão sempre em transformação, é na interação, no contato com o 

ambiente universitário do curso, e no contraste dele com o de outros cursos, que as definições 

de identidade de cada entrante, mas também de cada curso é construída. É evidente que há 

certa efervescência na identidade dos entrantes e dos cursos das Ciências Agrárias, mas que 

em futuros estudos precisa ser olhada a partir de outras lentes, como dos concluintes destes 

cursos e dos egressos de outros tempos. 
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