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Resumen 
La expansión de la educación superior brasileña, la política del acceso a los grupos 
sociales que se excluyen históricamente y el incentivo a la movilidad regional originado 
de la implantación del sistema de la selección unificada (SiSU) ha traído una serie de 
cambios para las instituciones de la educación superior (IES). Entre ellos es distinguida 
la diversificación del perfil de los estudiantes de primer año, qué se configura como 
desafío para as instituciones, que buscan establecer medida institucional del abrigo del 
estudiantes y de promoción del éxito académico de este nuevo estudiante de la 
universidad. En este trabajo, se presentan y se discuten, de la forma breve, los 
resultados de una investigación del análisis del perfil de los nuevos estudiantes de la 
Universidad de Brasilia, institución pública situada en el capital del Brasil, que sirvió 
como subsidio para la delineación de la política institucional del abrigo de los 
estudiantes. 
 
Resumo 
A expansão da Educação Superior brasileira, as políticas de acesso a grupos sociais 
tradicionalmente desfavorecidos e historicamente excluídos e o incentivo à mobilidade 
regional decorrente da implantação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) trouxeram 
uma série de mudanças para as instituições de ensino superior (IES). Entre elas 
destaca-se a diversificação do perfil dos estudantes ingressantes, o que se configura 
um desafio para as IES, que buscam estabelecer medidas institucionais de acolhimento 
estudantil e de promoção do sucesso acadêmico desse novo estudante universitário. 
Neste trabalho, são apresentados e discutidos de forma breve os resultados de uma 
pesquisa de análise do perfil dos estudantes recém-ingressos na Universidade de 
Brasília, uma IES pública localizada na capital do Brasil, que serviram como subsídio 
para o delineamento da política institucional de acolhimento acadêmico.  
 
Introdução 
No contexto da educação superior brasileira, insere-se a Universidade de Brasília 
(UnB), uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) criada em abril de 1962, 
situada na capital do país, que integra atualmente quatro campi. A UnB oferta, por 
semestre acadêmico, aproximadamente 4.200 novas vagas de graduação distribuídas 
entre os quatro campi. A instituição tem, hoje, aproximadamente 38.000 alunos de 
graduação e 8.000 de pós-graduação, 2.500 docentes e 2.600 servidores técnico-
administrativos.   
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As principais opções de ingresso nos cursos de graduação da UnB são o Vestibular, o 
Programa de Avaliação Seriada43 (PAS) e o Sistema de Seleção Unificada44 (SiSU). Em 
todas as formas de acesso, o candidato opta por ser classificado por meio de um entre 
três sistemas de concorrência: Sistema Universal ou Ampla Concorrência, Sistema de 
Cotas para Escolas Públicas, regido pela Lei 12.711/2012, e o Sistema de Cotas para 
Negros, ação afirmativa instituída pela UnB em 2004. É nessa instituição que foi 
desenvolvido o estudo aqui discriminado.  
A Universidade, assim como as demais IFES brasileiras, passou por um intenso 
processo de expansão entre os anos de 2006 e 2012. Nesse período, sua oferta de 
vagas anuais aumentou em mais de 100% (de 4 mil para 8,4 mil vagas por ano, em 
valores aproximados). O processo de expansão associado às políticas de inclusão e de 
ações afirmativas trouxeram para a instituição um perfil novo de estudante, parcela 
significativa de classes sociais historicamente excluídas do ensino universitário. Assim, 
com o objetivo de mapear algumas características de perfil dos novos calouros, 
realizou-se uma pesquisa com recém-ingressos na Universidade de Brasília, com vistas 
a melhor subsidiar o delineamento da política institucional de acolhimento acadêmico. 
 
Marco teórico 
As políticas de acesso a grupos sociais tradicionalmente desfavorecidos e 
historicamente excluídos e o incentivo à mobilidade regional decorrente da 
implantação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU)  modificaram o cenário da 
Educação Superior brasileira. A Lei de Cotas Sociais (Brasil, 2012a), a qual estabelece 
que as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) reservem no mínimo 50% das 
vagas de ingresso em seus cursos de graduação para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas, também tem exercido forte 
influência na mudança no perfil dos estudantes (Brasil, 2012b).  
Distintas características socioeconômicas, expectativas e motivações relacionadas ao 
acesso à Educação Superior caracterizam o novo perfil dos estudantes (Dias Sobrinho, 
2013; Ristoff, 2014; Vargas & Paula, 2013).  Entre essas características está a crescente 
necessidade de conciliar o trabalho com as atividades acadêmicas, a qual é vivida por 
contingente expressivo de estudantes (Dias Sobrinho, 2013; Dourado, 2011; Vargas & 
Paula, 2013). A predominância do estudante-trabalhador na Educação Superior impõe 
novos desafios aos próprios estudantes e também às instituições, particularmente no 
tocante às atividades pedagógicas e extracurriculares.  
Um dos desafios é propiciar a inclusão desejada, garantir um processo de crescimento 
com qualidade, equidade social e a permanência bem-sucedida e com dignidade 
(Almeida, Marinho-Araújo, Amaral & Dias, 2012). Outro importante desafio, causado 

                                                       
43 No PAS, o processo de seleção para ingresso na UnB ocorre ao fim de cada uma das três séries do 
ensino médio. A escolha do curso pretendido só pode ser feita pelo estudante no último ano do 
ensino médio, na terceira etapa do processo de avaliação.  A classificação dos alunos é feita com base na 
média aritmética ponderada obtida com o resultado das provas realizadas nos três anos. 
44 O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é um sistema informatizado implantado pelo Ministério da 
Educação (MEC) cuja classificação é feita com base no resultado obtido pelo candidato no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).  
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pela diversificação do perfil dos estudantes ingressantes é estabelecer medidas 
institucionais de acolhimento estudantil e de promoção do sucesso acadêmico a partir 
das especificidades levantadas. Assim, é imperioso conhecer o perfil do estudante para 
definição das ações institucionais de acolhimento.   
 
Metodología 
Participaram do estudo 6.913 estudantes aprovados na Universidade de Brasília (UnB), 
para ingresso em 2015: 3524 (51%) pelo Vestibular; 1731 (25%) pelo PAS; e 1658 (24%) 
por meio do SiSU.  
Para fins de mapeamento das características sócio-demográficas, foram elaboradas 
dez questões relativas a idade, gênero, situação profissional, local de residência, forma 
de ingresso na universidade, curso, modalidade e campus no qual realizará o curso. O 
questionário foi disponibilizado online para os calouros no momento do registro de 
matrícula na universidade, juntamente com o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE). Foi assegurado o caráter voluntário de participação no estudo, o 
qual havia sido previamente aprovado por um comitê de ética em pesquisa. 
 
Resultados 
O percentual de respostas foi significativo, já que 82.3% dos estudantes preencheram 
o questionário. Do total, 47.2% são mulheres e 52.8% são homens, o que se diferencia 
da realidade brasileira, já que o corpo discente das IES é majoritariamente feminino 
(INEP, 2014).  
Considerando o total de 6.913 ingressantes que responderam ao questionário, a idade 
média foi de 20.26 anos (DP = 5.65), sendo a moda de 18 anos. Verifica-se que 83.4% 
dos alunos têm entre 16 e 22 anos de idade, ou seja, os ingressantes são 
prioritariamente de jovens e jovens adultos. Já a idade média segundo a forma de 
acesso é de 17.41 para ingressantes pelo PAS, 20.67 anos para os que ingressaram pelo 
Vestibular e 22.31 pelo SiSU.   
No que diz respeito à situação de trabalho dos ingressantes, 80.4% deles relatam não 
trabalhar e apenas 17.5% conciliam estudos e atividade laboral, de maneira que na 
UnB não predomina o perfil de estudante-trabalhador, conforme vem sendo reiterado 
em outros estudos (Dias Sobrinho, 2013; Dourado, 2011; Vargas & Paula, 2013). 
Relacionando a situação laboral com o gênero dos ingressantes, constata-se que há 
uma distribuição equilibrada entre os não trabalhadores, independentemente do 
gênero; por outro lado, são principalmente os homens que relatam trabalhar, 11.5% 
contra 6.0% das mulheres.  
No que se refere à unidade da federação de origem dos estudantes, apenas o Estado 
do Acre não se fez presente. Essa representatividade advém especialmente do 
ingresso pelo SiSU, o qual está oportunizando maior mobilidade de estudantes no 
território nacional. Apesar de haver a representação de quase todos os estados, os 
calouros são predominantemente do Distrito Federal (87.0%), seguido do Estado do 
Goiás (7.1%).  
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Resultado extremamente interessante diz respeito ao fato de ser ou não o primeiro 
curso de graduação que os estudante estão realizando. A maioria deles, 69.3%, 
afirmou que está ingressando pela primeira vez em um curso superior, enquanto 
outros 21.6% já iniciaram outro curso, apesar de não tê-lo concluído ou de estarem 
realizando-o concomitantemente. Apenas 9.1% já concluíram um curso de graduação e 
estão, portanto, buscando a segunda formação. Os ingressantes do PAS estão, em sua 
totalidade, fazendo o seu primeiro curso superior. Dos ingressantes pelo Vestibular e 
pelo SiSU, 60.1% e 57.1% estão, respectivamente, a começar a primeira graduação.  
Para receber estudantes de perfis variados, a UnB realiza, a cada semestre letivo, a 
recepção aos calouros, um conjunto articulado de iniciativas. O Decanato de Ensino de 
Graduação (DEG/UnB), por meio da sua Política de Acolhimento Acadêmico almeja que 
todos os ingressantes possam seguir com sucesso até a conclusão do curso. Essa meta, 
chamada internamente de  “nenhum a menos”, mostra a preocupação com o 
desenvolvimento de ações que favoreçam a integração social e acadêmica de todos os 
ingressantes à Universidade de Brasília.  
Os objetivos específicos do Programa são tornar o processo de recepção à 
universidade mais humanizado e personalizado incentivando a criação de vínculos com 
as pessoas e com a instituição; intensificar o sentimento e a percepção do estudante 
recém aprovado na UnB de ser acolhido pela universidade por meio das ações 
planejadas e organizadas especificamente para recebê-lo; recepcionar o recém 
aprovado na UnB já na ocasião de comunicação da aprovação (primeiro momento de 
acolhimento virtual) e de registro de matrícula (primeiro momento de acolhimento 
presencial) para instalar o sentimento de acolhida e de atenção por parte da 
Universidade; implementar a trilha de acolhimento no registro de matrícula para 
viabilizar o acesso/adesão do estudante ao maior número de serviços institucionais 
desde seu ingresso; divulgar os programas acadêmicos e os serviços de apoio 
disponíveis na Universidade dando ampla divulgação às oportunidades de 
enriquecimento da trajetória acadêmica; realizar recepção de boas-vindas no primeiro 
dia de aula do semestre letivo para aula magna e aproximação inicial com a 
Administração Superior da UnB; realizar atividades esportivas, culturais e sociais de 
integração dos calouros ao longo da primeira semana de aulas na UnB e por fim, 
incentivar ações de recepção aos calouros no âmbito dos cursos. 
A recepção, denominada “Boas-Vindas aos Calouros”, ocorre desde a notificação de 
aprovação nos processos seletivos, inicialmente por meio de diversas mídias, tais como 
facebook e instagram institucionais. Alunos do curso de Comunicação Organizacional 
desenvolvem a campanha de boas-vindas como projeto final de uma disciplina. Ações 
como Mostra de Oportunidades, Walking Tour e visita à Biblioteca, que são executadas 
por tutores discentes, selecionados e preparados previamente, são planejadas para 
que, desde o momento de chegada na instituição, o ingressante se sinta pertencente à 
Universidade.  
No segundo momento da recepção, na cerimônia de boas-vindas, realizada no 
primeiro dia de aulas, é proferida, por uma personalidade convidada pela 
Administração Superior da instituição, uma aula magna. Além disso, os calouros 
recebem kits contendo materiais informativos e têm a oportunidade de escutar os 
discursos do Reitor e de outras pessoas, inclusive estudantes. A recepção é uma 
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excelente oportunidade de integração dos novos alunos que vão passar um período 
considerável de suas vidas na Universidade. Ainda faz parte da semana de boas-vindas 
uma série de atividades que ocorrem nos diferentes campi, com programação cultural 
composta por apresentações de música, oficinas de teatro, conversas com estudantes 
veteranos, atividades  esportivas e exposições fotográficas. 
 
Conclusões 
A forma de ingresso também é fator diferenciador do perfil do estudante ingressante 
na Universidade de Brasília. O ingressante via PAS é mais jovem, não trabalha e busca 
sua primeira graduação, diferentemente dos que acessam os cursos de graduação da 
instituição pelo vestibular ou pelo SiSU. Isso orienta o planejamento das ações de 
acolhimento, que precisam considerar as características diferenciadas de perfil de 
acordo com a forma de ingresso. As ações institucionais de acolhimento na UnB, 
particularmente no momento do ingresso, têm apoiado a integração à dinâmica da 
vida universitária, oferecendo aos alunos suporte acadêmico e social na construção de 
suas atividades estudantis, constituindo-se ponto de partida essencial como medida 
institucional de promoção do sucesso acadêmico. 
 
Referências  
Almeida, L., Marinho-Araujo, C. M., Amaral, A. & Dias, D. (2012). Democratização do 

acesso e do sucesso no Ensino Superior: uma reflexão a partir das realidades de 
Portugal e do Brasil. Avaliação, 17 (3), 899-920. 

Bisinoto, C. & Marinho-Araujo, C. (2014). Sucesso acadêmico na Educação Superior: 
contribuições da Psicologia Escolar. Revista E-Psi, 4 (1), 28-46. 

Brasil. (2012a). Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 20152. Dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 
e dá outras providências. Brasília: Presidência da República.  

Brasil. (2012b). Portaria normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. Dispõe sobre o 
Sistema de Seleção Unificada - SiSU. Brasília: Ministério da Educação. 

Dias Sobrinho, J. (2013). Educação superior: bem público, equidade e democratização. 
Avaliação, 18(1), 107-126.  

Dourado, L. F. (2011). Políticas e gestão da educação superior no Brasil: múltiplas 
regulações e controle. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, 
27 (1), 53-65. 

INEP. (2014). Censo da Educação Superior 2012: resumo técnico. Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  

Ristoff, D. (2014).  O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil 
socioeconômico do estudante de graduação. Avaliação, 19 (3), 723-747. 

Vargas, H. M., & Paula, M. F. C. (2013). Inclusão do estudante-trabalhador e do 
trabalhador-estudante na educação superior: desafio público a ser enfrentado. 
Avaliação, 18(2), 459-485.  


