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RESUMO
O presente estudo objetivou avaliar a orientação acadêmica realizada no curso de
Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O
estudo foi desenvolvido preliminarmente a partir do levantamento bibliográfico sobre
as temáticas: orientação acadêmica, evasão nos cursos de engenharia, retenção,
formação do engenheiro e demandas deste profissional no mercado de trabalho.
Para o levantamento de dados, foi aplicado um questionário fechado com uma
pergunta em aberto, voltados aos discentes do Curso de Engenharia Civil da UFRJ.
O referido instrumento avaliativo foi dividido em três partes. Na primeira pretendeuse traçar o perfil geral dos discentes, constituído de informações como sexo e
formação secundária, na segunda parte, as questões intencionaram identificar as
perspectivas e interesses pessoais dos discentes em relação ao curso e a terceira
parte focou especificamente na avaliação da orientação acadêmica na Instituição,
que se configura a partir de três segmentos: Comissão de Orientação e
Acompanhamento e Aperfeiçoamento do Aluno, Corpo de Professores Orientadores
e o Coordenador do Curso de Engenharia Civil.
Palavras-chave: Avaliação. Engenharia. Orientação acadêmica.

ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the academic orientation held in the course of
Civil Engineering from the Escola Politécnica da Federal University of Rio de Janeiro.
The study was carried out preliminarily from a bibliographic survey about the themes:
academic orientation, avoidance engineering courses, retention, training of
professional engineer and its demands in the labor market. For data collection, a
closed questionnaire was applied with an open-ended question directed to students
of the course of Civil Engineering. This evaluation instrument was divided into three
parts - the first one intended to draw students’ general profile consisting of generic
information such as sex and secondary training, in the second part, the legislating
issues identify the prospects and personal interests of the students regarding the
course and the third part focused specifically on the evaluation of academic guidance
in the institution, which sets up from three segments: The Commission of Guidance
and Monitoring and Improvement of Student,

Guidance Teachers Body and the

Coordinator of the Civil Engineering Course.
Keywords: Evaluation. Engineering. Academic orientation.
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1 A ORIENTAÇÃO ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A orientação acadêmica em Instituições de Ensino Superior se caracteriza
pela relação pedagógica que se estabelece entre orientando e orientador. Mesmo
sendo marcada pela dinamicidade das relações entre os dois polos em questão, há
de se considerar que a orientação é marcada também pela subjetividade em
diferentes níveis, uma vez que as pessoas se diferenciam pelas suas demandas e
características pessoais (QUIXADÁ-VIANA; VEIGA, 2010).
A relação orientando e orientador é fundamentada, sobretudo, em um
compromisso no qual cada qual possui atribuições específicas. Mas, qual seria
então, o papel do orientador? De forma geral, o orientador acadêmico se caracteriza
por ser um educador experiente, amadurecido, que constrói conjuntamente com o
orientando o conhecimento a partir de um processo de interação e diálogo. Nesse
processo, espera-se que seja respeitada a autonomia e a personalidade de cada
uma das partes.
O orientador não é nem pai, nem tutor, nem advogado de defesa,
nem analista, mas também não é feitor, coronel ou coisa que o
valha. Ele é um educador, estabelecendo com seu orientando uma
relação educativa, com tudo o que isso significa no plano da
elaboração científica. (SEVERINO, 2006, apud QUIXADÁ-VIANA;
VEIGA, 2010, p. 77-78).

A orientação acadêmica objetiva auxiliar os discentes em aspectos gerais. Os
docentes que se interessam pela área mostram o interesse em conhecer o
funcionamento do curso de graduação e, a partir disso, passam a trocar experiências
com outros docentes e os discentes orientados. A fase inicial do curso é
determinante, pois a orientação influencia diretamente no desempenho acadêmico,
na integração com a Instituição e na familiarização com o curso de graduação. Ao
final do curso, os discentes veteranos demandam a orientação para realizar o
trabalho de conclusão de curso (TCC). Nessa fase da vida acadêmica, o papel do
orientador é incentivar o seu orientando, a partir de um vínculo previamente formado,
a elaborar o trabalho final de curso de forma prazerosa e construtiva, de modo que a
exigência não se torne somente uma obrigação.
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A orientação acadêmica exerce papel fundamental no alcance dos objetivos
do curso, propiciando a integração do discente com a realidade da Universidade, a
conscientização sobre a importância das disciplinas básicas para a sua formação,
além de auxiliar especialmente na redução no índice de reprovação e na melhoria
da qualidade do curso. O orientador acadêmico é, portanto, peça fundamental na
formação do orientando (SALGADO; SOLLERO, 2001).

1.2 A RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO ACADÊMICA E OS FENÔMENOS DE
EVASÃO E RETENÇÃO NO ENSINO SUPERIOR
Embora o foco deste estudo seja a orientação acadêmica, deve-se levar em
consideração que, de um ponto de vista mais geral, este é somente um componente
a ser considerado no contexto da vida na universidade. Outros aspectos
relacionados à orientação acadêmica são a evasão e a retenção acadêmica. Estes
temas são relevantes, por se considerar que a orientação acadêmica consiste em
ferramenta indispensável na formação docente, sobretudo, na contribuição para a
minimização

da

evasão

e

retenção

na

universidade

(SOARES,

2006).

A orientação acadêmica realizada durante o curso permite ao aluno ter uma maior
consciência da sua escolha profissional, podendo desistir do curso logo nos
primeiros períodos letivos, evitando dessa forma a retenção característica nos
primeiros anos do Ciclo Básico de um curso de graduação, que gera uma série de
problemas para os gestores, como será visto a seguir.
Além disso, a retenção pode ser evitada se o corpo discente tiver a motivação
e o acompanhamento acadêmico, especialmente nos anos iniciais do curso, que são
de adaptação ao ambiente universitário. A maior quantidade de disciplinas para
estudar, entre outros aspectos, exige uma maior dedicação do discente e um maior
nível de maturidade e responsabilidade. Decerto, a mudança abrupta pode resultar,
em alguns casos, em baixo desempenho acadêmico e insatisfação com o curso.
Dessa forma, a orientação acadêmica, desde os primeiros períodos letivos, é
essencial, chegando a ser determinante para o bom desempenho do corpo discente.
Seus efeitos vão além do disposto na Norma Acadêmica da Universidade,
contribuindo em maior satisfação com o curso, na criação de um vínculo muito mais
forte entre o aluno e a Instituição, e auxiliando a integração do novo estudante na
dinâmica da vida estudantil. O alto grau de evasão, característico dos primeiros
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períodos, é parcialmente explicado por trancamentos de matrícula de alunos
insatisfeitos (SALGADO; SOLLERO, 2001).
A evasão e a retenção no Ensino Superior brasileiro, especialmente nas
Instituições públicas, representam um desafio a ser enfrentado. De acordo com o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (BRASIL, 2007) “os índices de evasão de estudantes nos cursos de
graduação atingem, em alguns casos, níveis alarmantes”.
O Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Anísio Teixeira (INEP) define que
a evasão corresponde à proporção de alunos matriculados em determinado ano que
não concluíram o curso, nem tampouco se matriculam no ano seguinte. Já a
retenção, problema subjacente à evasão, se caracteriza pela ultrapassagem do
período de integralização do curso de graduação, em virtude de diversos fatores,
entre os quais o alto índice de reprovação.
Não obstante, o aumento do quantitativo de vagas nas Instituições de Ensino
Superior na última década, especialmente nas Universidades Federais do país, há
uma grande parcela dos alunos ingressantes que não concluem o curso ou retém a
vaga durante anos, refletindo em diversos problemas para a Instituição. O uso de
medidas preventivas contra evasão e retenção está fortemente ligado ao contexto de
cada Instituição de Ensino Superior.
De fato, os índices de evasão variam entre os cursos a até mesmo entre as
universidades. A identificação dos fatores que influenciam a evasão e a retenção se
deve a diversos fatores. De acordo com Sinopses do Ensino Superior do MEC/INEP,
o contexto macro aponta que, no ano de 2005, por exemplo, 640.117 estudantes se
matricularam em cursos de Engenharia, sendo que 183.700 foram ingressantes no
primeiro ano. Em 2009, 103.774 estudantes concluíram o curso e aproximadamente
80.000 não fizeram todas as disciplinas ou abandonaram o curso, o que
corresponde a um percentual de 44% do total de ingressantes. Dados mais recentes,
apontam que, em 2012, a taxa de evasão nos Cursos de Engenharia no Brasil
chegou a 25,35% (ENGENHARIA DATA, 2011).
Na Tabela 1, é possível verificar a taxa de evasão nesses cursos, nos anos de
2010, 2011 e 2012, por regiões e Unidades de Federação.
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Tabela 1-Taxa de evasão nos cursos de EngenhariaBrasil, Regiões e Unidades da Federação, 2010-2012
Brasil, Regiões e Unidades da Federação
Brasil
Norte
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Sudeste
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Centro-Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

2010

2011

2012

17,87%
14,01%
-1,81%
-63,35%
33,07%
-4,07%
35,03%
-3,01%
6,93%
17,00%
18,74%
14,57%
11,40%
13,84%
15,30%
11,70%
55,46%
11,50%
47,26%
18,50%
14,40%
12,05%
29,51%
17,91%
16,62%
16,06%
21,21%
10,30%
20,40%
30,67%
14,96%
21,17%
13,85%

17,22%
16,46%
5,02%
22,97%
35,32%
0,96%
-1,84%
6,49%
20,34%
18,51%
7,64%
24,16%
17,88%
11,87%
22,59%
14,98%
8,19%
7,13%
24,96%
17,08%
21,24%
16,95%
20,63%
15,48%
17,40%
12,70%
22,10%
16,28%
15,62%
15,11%
17,18%
13,58%
15,47%

25,35%
21,36%
12,55%
17,29%
35,21%
9,34%
31,66%
22,37%
12,78%
20,03%
20,08%
25,00%
13,04%
14,52%
26,43%
20,38%
17,87%
12,78%
11,97%
26,84%
25,74%
20,43%
24,08%
31,34%
23,61%
22,37%
25,26%
22,72%
30,30%
29,83%
30,08%
29,25%
31,42%

Fonte: Censo do Ensino Superior, Inep (2000-2012).
Elaboração: Observatório da Inovação e Competitividade

No que diz respeito às instituições públicas, houve 287.458 alunos
matriculados em 2005 e 41.106 concluintes em 2009 (INEP, 2009). Considerando o
quantitativo de 82.665 como ingressantes em 2005 (percentual correspondente à
participação das universidades públicas), calcula-se o quantitativo de 41.559 as
evasões e outras formas acadêmicas de descontinuidade, que corresponde a 50,3%
dos ingressantes.
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As instituições privadas totalizaram 352.659 matrículas em 2005 e 62.668
concluintes em 2009. O quantitativo é de 101.035 ingressantes em 2005 e de 62.668
concluintes em 2009 (INEP, 2009).

Tabela 2 - Concluintes e não concluintes dos cursos de Engenharia
das redes pública e privada
Categoria Administrativa/Ano
Matrículas
Rede Pública
Rede Privada
Ingressos
Rede Pública
Rede Privada
Concluintes
Rede Pública
Rede Privada
Não Concluintes
Rede Pública
Rede Privada
Rio de Janeiro
Rede Pública
Rede Privada

2005
295.403
136.998
158.405
86.085
34.434
51.651
48.347

%
46%
54%
40%
60%

2009
-

%
-

-

-

19.521
28.826
37.738
14.913
22.825
3.772
1.490
2.282

40%
60%
44%
43%
44%
10%

Fonte: INEP (2009).

A partir dos números citados, conclui-se que houve 38.367 evasões,
trancamentos ou outras modalidades de matrículas por disciplinas, ou seja, 38% dos
ingressantes (Tabela 2).
No Rio de Janeiro, na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), observa-se uma estatística semelhante de evasão.
Em estudo realizado por Soares (2006), no Curso de Engenharia de Produção
da Escola Politécnica da UFRJ, foi observado que
Tem algumas disciplinas ou grupo de disciplinas críticas que levam os
alunos a atrasarem-se e, algumas vezes, abandonarem o curso devido
a não terem uma orientação acadêmica desde o primeiro período. (...)
mostrando que a política de atendimento aos estudantes deve ser
melhorada e muito. (SOARES, 2006, p. 8-32).

A orientação acadêmica, desde o primeiro período, implica no respeito à
autonomia do estudante universitário, e não no abandono do trabalho de orientação.
“Autonomia não significa ausência de orientação, deixar o orientando construir o
trabalho sem diálogo, sem um olhar crítico, sem a troca de experiência, sem uma
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orientação teórico-metodológica” enfatizaram Quixada-Viana e Veiga (2010, p. 225).
Nesse sentido, a orientação acadêmica pode ser uma ferramenta importante para a
permanência do estudante na Universidade, especialmente nos primeiros períodos,
no qual o estudante recém-egresso do Ensino Médio pode ter algumas dúvidas em
relação à carreira e ao próprio curso escolhido.

1.3 A FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO: DEMANDAS DA ATUALIDADE
O crescimento e desenvolvimento de um país dependem, sobretudo, de
profissionais que trabalham em áreas estratégicas da economia. O engenheiro é
sem dúvida, peça fundamental para isso e esta relação fica evidente ao se analisar a
demanda por engenheiros e o crescimento econômico do Brasil nos últimos anos.
No início da década de 1970, denominada de milagre econômico brasileiro, o
país passou por um excelente período na economia, crescendo a uma taxa média
anual acima de 10%. O expressivo desenvolvimento levou a uma alta procura por
engenheiros durante esse período. Entretanto, na década de 80, com as duas crises
do petróleo, o país entrou em período de extrema recessão, o que levou os
engenheiros a perderam espaço no mercado de trabalho. A profissão, que era o
sonho de diversos estudantes, tornou-se menos atrativa, levando inclusive diversos
engenheiros a exercerem outras profissões (IEL, 2006).
Nos anos de 1990, o Brasil ultrapassou uma grande instabilidade, o que
refletiu em poucas oportunidades de trabalho para os engenheiros.
A partir da década de 2000, com a consolidação do plano Real, dentre outras
medidas econômicas, o país voltou a crescer aceleradamente, o que demandou a
contratação de engenheiros em diversas áreas de desenvolvimento. A questão é que
não há quantitativo suficiente para suprir a demanda por esses profissionais. .
A estimativa é que, nos próximos anos, aumentará a necessidade de
contratação de engenheiros, especialmente na área de Engenharia Civil. Eventos
como as obras dos programas Pré-Sal, o programa Minha Casa Minha Vida, o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as Olimpíadas e as Paraolimpíadas
de 2016, a Copa do Mundo de 2014 são exemplos dessa demanda (IEL, 2006).
Assim, a necessidade de formação de engenheiros é premente. O Brasil
ainda forma poucos profissionais como se pode visualizar na Tabela 3.
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Tabela 3 - Número de engenheiros por 10.000 habitantes, por
Unidade da Federação, 2010
Unidades da Federação Engenheiros População
Acre
Alagoas
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins

515
1.161
2.902
342
8.867
3.390
5.494
4.175
4.188
2.188
24.993
1.865
2.063
3.308
2.055
7.059
1.110
14.196
32.341
1.886
1.053
429
10.989
8.200
1.546
81.794
837

733.559
3.120.494
3.483.985
669.526
14.016.906
8.452.381
2.570.160
3.514.952
6.003.788
6.574.789
19.597.330
2.449.024
3.035.122
7.581.051
3.766.528
8.796.448
3.118.360
10.444.526
15.989.929
3.168.027
1.562.409
450.479
10.693.929
6.248.436
2.068.017
41.262.199
1.383.445

Engenheiros por
10.000 habitantes
7,0
3,7
8,3
5,1
6,3
4,0
21,4
11,9
7,0
3,3
12,8
7,6
6,8
4,4
5,5
8,0
3,6
13,6
20,2
6,0
6,7
9,5
10,3
13,1
7,5
19,8
6,1

Fonte: IBGE (2010); ENGENHARIA DATA (2010).

No entanto, a baixa qualidade do ensino médio contribui para agravar a
situação, sobretudo em disciplinas como Física, Química e Matemática, que
constituem um obstáculo para a formação de engenheiros. Este problema, agravado
pela alta demanda gerada com o crescimento do país, gera um alto custo. Há
cálculos de entidades de engenharia, que mostram que o país chega a perder
US$15 bilhões (R$ 26,5 bilhões) por ano com falhas nos projetos das obras
públicas. O ônus equivale a 1% do PIB (JORNAL DA CIÊNCIA, 2010).
O principal foco do governo é aumentar o quantitativo de engenheiros de 30
mil para 40 mil Brasil. A meta foi entregue à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Foi criada, inclusive, uma comissão para cumprir
esse objetivo. O primeiro obstáculo para a formação de engenheiros, de acordo com
a própria CAPES, é a precária formação no ensino fundamental e médio, uma vez
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que os estudantes apresentam grandes deficiências em disciplinas das ciências
exatas que correspondem ao Ciclo Básico do Curso de Engenharia como Física,
Química e Matemática (JORNAL DA CIÊNCIA, 2010).
A formação deficitária no ensino médio tem provocado evasão maciça nos
cursos de engenharia. O desafio é que o estudante permaneça no curso, por isso a
importância de se criar múltiplas estratégias, para que o aluno permaneça cursando
engenharia, entre estas a orientação acadêmica pode servir como uma ferramenta
de minimização do problema.

1.4 RETENÇÃO NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA ESCOLA POLITÉCNICA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o fenômeno da retenção
nos cursos de Engenharia da Escola Politécnica, especialmente, nos quatro
primeiros períodos correspondentes ao Ciclo Básico da graduação, constitui como
um desafio à Instituição.
A maioria das disciplinas pertencente aos primeiros períodos da grade
curricular provoca a retenção do discente na Universidade, prolongando a sua vida
acadêmica e, muitas vezes, levando-o a desistir do curso de Engenharia. A evasão
e a retenção repercutem em múltiplos desdobramentos, todos extremamente
desvantajosos para discentes, docentes e, sobretudo, para a Instituição.
Os motivos para o alto índice de evasão nos Cursos de Engenharia são
múltiplos, podendo-se destacar as dificuldades nas disciplinas iniciais do Ciclo
Básico, o possível despreparo dos estudantes que chegam à universidade com
dificuldades de se adaptar às atividades acadêmicas em um novo espaço
institucional.
A Escola Politécnica da UFRJ é formada por 14 cursos de Engenharia 1 e
apresenta um número significativo de discentes que permanecem na universidade,
ultrapassando o período máximo de integralização, não obstante a existência de
uma Resolução de Cancelamento de Matrícula (UFRJ, 2004). Isso gera superlotação
nas salas de aula de Física e Cálculo, disciplinas que historicamente possuem
1

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Básica, Engenharia de Computação e
Informação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de
Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Eletrônica, e de Computação, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Elétrica, Engenharia Naval e Oceânica
e Engenharia Nuclear.
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maior índice de reprovação em todos os cursos de Engenharia e ainda ausência de
vagas para os discentes em várias disciplinas do Ciclo Básico da Engenharia
(Disciplinas comuns dos quatro primeiros anos de Engenharia).
Além disso, há alunos que permanecem no curso de Engenharia pelo status
social da profissão, retendo vaga. Ao insistirem em cursar as disciplinas, acabam
adiando a formatura, seja por dificuldades nas matérias exatas do Ciclo Básico, por
falta de identificação com a carreira, ou por ser um curso integral, que exige
dedicação exclusiva do estudante. Nesse sentido, a orientação acadêmica não é
voltada apenas aos alunos com mau desempenho, mas a todos, incluindo os que os
que apresentam dúvidas quanto à profissão, carreira, mercado de trabalho. De
acordo com a Comissão Própria de Avaliação da Instituição:

O acompanhamento realizado através de orientações acadêmicas é
fundamental como forma de combate a retenção e evasão, que
apresentam taxas ainda elevadas em nossa universidade, em
especial, nas áreas das tecnológicas e das ciências exatas. Nestes
casos os alunos ingressantes, muitas vezes carentes em boa
formação em áreas fundamentais como matemática, física e química,
provenientes dos ensinos fundamentais e médio, apresentam
dificuldades de aprovação em disciplinas do ciclo básico (primeiros
dois anos de curso) o que os leva a permanecer mais tempo na
Universidade, ultrapassando o tempo mínimo de conclusão de seu
curso, ou mesmo desistem, gerando evasão nestes cursos, nos dois
primeiros anos. Isso é facilmente visualizado na baixa taxa de
conclusão que em geral estes cursos apresentam, em função da
elevada retenção e evasão. (UFRJ, 2012, p.18).

A orientação acadêmica é, portanto, fundamental para o funcionamento do
curso, sobretudo no que concerne à minimização da desistência e aumento da
permanência de alunos na Instituição. Com base nessas considerações, o problema
deste estudo foi definido nos seguintes termos: Se a orientação acadêmica não se
mostra eficaz, há possivelmente uma maior probabilidade de aumento da evasão e
retenção. Questiona-se, então, em que medida e de que forma a orientação
acadêmica tem se mostrado eficaz para os estudantes de Engenharia Civil da
UFRJ?
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1.5 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E QUESTÕES AVALIATIVAS
O estudo, realizado na Escola Politécnica da UFRJ, tem como objetivo central
avaliar a orientação acadêmica da Engenharia Civil da Escola Politécnica da UFRJ,
na visão dos estudantes do referido curso e sua eficácia, de modo a contribuir na
identificação, esclarecimento e aplicação de medidas que visem aprimorar os
diversos aspectos relacionados ao assunto em questão.
É importante salientar que o interesse pelo objeto avaliativo deve-se aos
seguintes fatores:
- Pelo fato de a autora, pedagoga da Instituição, assessorar diretamente a
Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico da Engenharia Civil, no
que concerne ao auxilio na orientação dos procedimentos administrativos e normas
acadêmicas aos estudantes.
- Por ser uma demanda do diretor vigente na época do estudo, que sempre
atuou de modo a valorizar a importância da orientação acadêmica aos estudantes.
- Pela facilidade de acesso aos respondentes do estudo;
- Pelo fato de trabalhar na direção de ensino da Escola Politécnica, o que
facilita sobremaneira a coleta de dados.
A delimitação do estudo deve-se em função do Curso de Engenharia Civil da
Escola Politécnica apresentar o maior número de discentes. Na época do estudo
havia um total de 984 estudantes matriculados.
Os principais stakeholders (interessados) do estudo são a diretoria e diretoria
de ensino da Escola Politécnica, professores da Comissão de Orientação e
Acompanhamento Acadêmico COAA da Engenharia Civil, o Coordenador da
Engenharia Civil e discentes do Curso.
Em função do objetivo do estudo, foi necessário formular as seguintes
questões:
1) Qual o perfil pessoal e profissional dos discentes da Engenharia Civil da
Escola Politécnica da UFRJ?
2) Qual o perfil acadêmico dos discentes do Curso de Engenharia Civil?
3) Como os discentes da Engenharia Civil avaliam a orientação acadêmica na
Escola Politécnica da UFRJ?
4) Até que ponto os discentes do Curso de Engenharia Civil consideram a
orientação acadêmica como algo importante em sua formação?

2 A ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DE DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ
A orientação acadêmica dos alunos do Curso de Engenharia Civil da UFRJ,
objeto deste estudo, é realizada pelo Coordenador de Curso, Orientador Acadêmico
e a COAA. Neste capítulo serão vistas as atribuições de cada um destes
componentes.

2.1 ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR, ORIENTADOR ACADÊMICO E COAA
O Coordenador do Curso faz parte do corpo Docente efetivo da Universidade
e é eleito pelo Colegiado dos Departamentos da Unidade-Escola Politécnica. Cabe
ressaltar que a Coordenação do Curso tem papel fundamental na orientação
acadêmica do aluno, especialmente nos primeiros períodos letivos da graduação.
Cada curso de Engenharia da Escola Politécnica é coordenado por um professor.
Este é responsável por todos os aspectos acadêmicos. A ele cabe a elaboração dos
horários, o acompanhamento e supervisão das disciplinas, o controle acadêmico dos
alunos e a resolução de qualquer problema que afete o bom andamento do curso.
O Coordenador da Graduação tem diversas atribuições como: julgar e
analisar processos acadêmicos do corpo discente, realizar a orientação acadêmica
dos alunos, validar as atividades complementares especiais, realizar previsão de
turmas, organizar os horários e as salas de aulas das disciplinas das habilitações do
curso da engenharia civil, monitorar as inscrições em disciplinas, acompanhar os
dispositivos de colação de grau e formatura, entre outras.
Cada aluno desde o primeiro período deve ser acompanhado por um
Orientador Acadêmico. A escolha do orientador no Curso de Engenharia Civil é feita
pelo Coordenador, que distribui os orientandos de acordo com a disponibilidade de
tempo dos docentes do curso. Cabe ao discente procurar o seu orientador sempre
que houver alguma dúvida ou alguma dificuldade durante a graduação. Compete ao
Orientador Acadêmico discutir com o discente, a cada período letivo, o plano de
estudos para o semestre subsequente. O orientador é, portanto, quem efetiva o
plano de estudos do aluno.
Todas as funções citadas são desempenhadas sob a supervisão da Direção
Adjunta de Ensino e Cultura da Escola Politécnica com o auxílio do corpo técnicoadministrativo.
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Com relação às atribuições do corpo de professores orientadores, a resolução
de orientação acadêmica do Conselho de Graduação (CEG) da UFRJ dispõe
somente das atribuições concernentes à COAA, deixando a sob a responsabilidade
dos cursos definir a forma de trabalho do Corpo de Professores Orientadores (CPO).
Na Escola Politécnica da UFRJ ficou acordado que compete aos membros do CPO:
a) convocar os alunos para a primeira reunião de trabalho;
b) planejar, discutir e orientar os alunos sob sua responsabilidade na escolha
das disciplinas que deverão cursar durante o período letivo, bem como quanto ao
momento de se inscrever no Projeto Final;
c) após a inscrição em disciplinas, orientá-los quanto às alterações
(inclusões e exclusões);
d) emitir parecer, quando solicitado pela Coordenação do Curso, sobre as
solicitações do aluno junto à Coordenação (trancamento, homologação de grau,
cursar disciplina concomitante com pré-requisito, etc);
e) orientá-los sobre métodos de estudo;
f)

orientá-los

quanto

às

possibilidades

–

linhas

de

pesquisa

em

desenvolvimento na Escola, áreas de interesse, estágios – para desenvolvimento do
Projeto Final de Curso;
g) encaminhar os alunos aos membros da COAA.
De acordo com Salgado e Sollero (2001, p. 3):
Além das vantagens que a orientação acadêmica vem a trazer para
os alunos, um efeito inicialmente não esperado mas que tem sido
verificado é o maior entrosamento entre os professores bem como o
maior conhecimento desses quanto ao funcionamento do Curso.
Normalmente cada professor envolve-se apenas com as suas
disciplinas e aquelas disciplinas relacionadas à sua, ou do seu
Departamento e pouco conhecem das situações administrativas
relacionadas com o funcionamento do Curso. No momento que o
professor demonstra seu interesse em atuar na orientação
acadêmica, ele sente a necessidade de compreender o
funcionamento do Curso como um todo e passa a trocar mais
experiências com seus colegas. O resultado é a maior participação
de todos.

Compete ao Orientador Acadêmico auxiliar o aluno na seleção das disciplinas
a serem cursadas a cada semestre letivo, especialmente nas disciplinas do Ciclo
Básico e específicas, de modo que estas contribuam para a atuação profissional
escolhida pelo estudante.
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Outras atribuições do orientador refere-se à elaboração do projeto final de
Curso, o acompanhamento das atividades formativas dos seus orientados, a
promoção de informações aos alunos sobre os procedimentos necessários para a
realização de estágios obrigatórios ou não obrigatórios, identificando a área de
interesse do estudante e a importância da realização do estágio na formação
profissional.
No que concerne às atribuições da COAA, esta é integrante do organograma
funcional, e se define juntamente com a instância consultiva e deliberativa. Dentre
algumas das suas atribuições,consiste em orientar os estudantes em situação
irregular, principalmente os discentes com baixo desempenho acadêmico.
O CEG (UFRJ, 1997) a partir da Resolução CEG 3/97 dispõe que compete à
COAA:
a) organizar e coordenar o corpo de professores orientadores;
b) distribuir os discentes, desde seu primeiro período letivo, pelos
orientadores;
c) realizar pelo menos uma reunião por período com o corpo de professores
orientadores para avaliação dos procedimentos de acompanhamentos dos discentes
e seus resultados;
d) discutir com o aluno passível de inclusão na resolução CEG 2/97, ou que
apresente outras situações especiais, a seu orientador, medidas capazes de
viabilizar a superação das dificuldades diagnosticadas, de forma a possibilitar ao
aluno o desenvolvimento acadêmico adequado;
e) emitir parecer, quando solicitado, sobre o desempenho acadêmico dos
discentes sob sua responsabilidade;
f) coordenar o processo de suspensão de cancelamento de matrícula por
insuficiência de rendimento acadêmico de acordo com o art.7o da resolução 2/97.1
Os discentes de graduação que se enquadram em situações previstas na
Resolução

de

Cancelamento

de

Matrícula-

CEG

10/04

devem

ser

acompanhamentos pelas Comissões de Orientação e Acompanhamento Acadêmico,
a fim de melhorar seu desempenho e evitar o cancelamento de sua matrícula por
insuficiência de rendimento acadêmico.
O CEG (UFRJ, 2004), por meio do Artigo 4º da Resolução CEG 10/04, dispõe
que as situações previstas, em que o processo de cancelamento de matrícula pode
ser aberto, são:
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- ter obtido coeficiente de rendimento, no período, inferior a três, por três
períodos consecutivos, não sendo a contagem interrompida por períodos de
trancamento ou de cancelamento de matrícula;
- ter ultrapassado o prazo máximo de integralização curricular;
- ter cursado, sem aproveitamento, a mesma disciplina por quatro vezes.
Cabe à Divisão de Registro do Estudante (DRE), instância de registro
acadêmico, disponibilizar a cada uma das Unidades da UFRJ, ao final do semestre
letivo, um relatório de discentes passíveis de cancelamento de matrícula. Estas
informações são encaminhadas primeiramente à Seção de Ensino, instância ligada à
Secretaria Acadêmica de cada uma das unidades da UFRJ. A Seção de Ensino abre
os processos de acordo com a listagem disponibilizada, encaminha à COAA do
respectivo curso e esta última convoca os discentes, para dar início ao processo
de acompanhamento, orientação e planejamento acadêmico, incluindo elaboração
de plano de estudos, para o semestre subsequente. O papel da COAA não é jubilar
o estudante, mas auxiliá-lo a recuperar o desempenho acadêmico durante o curso.
Além dos que se enquadram nos critérios da Resolução do CEG10/2004, de
Cancelamento de Matrícula (UFRJ, 2004), há ainda os passíveis de enquadramento,
que também devem ser acompanhados por essa comissão. As condições para se
enquadrar como passível de jubilamento são os estudantes que:
a) tenham obtido coeficiente de rendimento no período anterior inferior a três;
b) tenham atingido 75% do prazo máximo de integralização;
c) tenham obtido a segunda reprovação em uma determinada disciplina;
O trabalho da COAA do Curso de Engenharia Civil tem como foco, sobretudo,
os estudantes com baixo rendimento acadêmico. Não obstante, as múltiplas
atribuições da COAA, há uma ligação estreita dessa comissão com os estudantes
que apresentam dificuldades de desempenho durante o curso.

3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A avaliação é um processo que ocorre em múltiplas instâncias e se
caracteriza pela identificação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis
para determinar o valor (valor ou mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a
importância do objeto avaliado em relação a esses critérios” (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 35). Stufflebeam (2003 apud VIANNA, 2000)
sustenta ainda, que a avaliação é um processo de planejamento, obtenção,
fornecimento e aplicação de informação crítica e descritiva com relação ao mérito e
valor dos objetivos, implementação e resultados, de modo a orientar a melhoria das
decisões, emitir relatos e contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos
correlatos.
Mesmo que ainda seja preponderante a correlação entre avaliação e
educação, o campo epistemológico avaliativo é amplo e se estende às múltiplas
áreas, instituições e propósitos.
A avaliação é multidimensional, pela complexidade de formas e
conteúdos, e multifuncional, pela pluralidade de funções e fins que
lhe são atribuídos historicamente. Insistimos antes que ela não é
patrimônio exclusivo da educação, embora às vezes o pareça, tanto
e de tantas maneiras se manifesta nos diversos momentos e
dimensões do domínio educacional (...) (DIAS SOBRINHO, 2003, p.
136).

No presente estudo, o contexto avaliativo é a Escola Politécnica da UFRJ.
Ao se avaliar os procedimentos de orientação acadêmica sob o ponto de vista
dos discentes do curso de Engenharia Civil, tem-se como fundamento o modelo
avaliativo conhecido como Avaliação de Contexto. A avaliação de contexto é
integrante do modelo conhecido como CIPP. Criada entre 1968 e 1971, a avaliação
de contexto se respalda teoricamente na proposta de Stufflebeam. Para o autor,
cada tipo de decisão corresponde a um tipo de avaliação (STUFFLEBEAM, 2003
apud VIANNA, 2000). A fase de avaliação de contexto é voltada à tomada de
decisões durante o planejamento de atividades. É a primeira fase de decisão do total
de quatro, do modelo denominado Modelo CIPP, que se refere a contexto, input,
processo e produto. A avaliação de contexto está relacionada às decisões de
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planejamento na medida em que especifica as necessidades que precisam ser
atendidas por um programa, auxiliando a definir seus objetivos.
A avaliação de insumo se refere às decisões de estruturação, uma vez que
determinar que recursos disponíveis, que estratégias alternativas de programa dever
ser consideradas e que plano se adequa melhor para o atendimento das
necessidades do programa.
A avaliação do processo está ligada às decisões de implementação,
pautando-se nas seguintes questões: Qual é o grau de êxito da implementação do
programa?

Que barreiras atrapalham o seu sucesso? Que revisões são

necessárias? Após responder a essas questões, será possível supervisionar,
controlar e aprimorar os procedimentos.
A avaliação do produto se refere às decisões de reciclagem. Ancora-se nas
seguintes perguntas: Que resultados foram obtidos? Até que ponto as necessidades
foram reduzidas?

O que será feito com o programa após a sua finalização? Essas

questões são relevantes, para o julgamento do que o programa conseguiu alcançar
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
O presente estudo se enquadra na primeira etapa do modelo de avaliação
CIPP por alguns motivos: avalia as variáveis envolvidas no objeto de estudo, se
reporta às características do contexto - Escola Politécnica; às características dos
participantes envolvidos-estudantes da Engenharia Civil e aos problemas que
originam as necessidades identificadas antecipadamente.

3.2 INSTRUMENTO AVALIATIVO
A elaboração do instrumento de avaliação é primordial para o estudo
avaliativo. A coleta de informações disponibiliza uma sólida base de evidências sobre
o objeto focalizado (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Para o presente estudo, optou-se pelo questionário fechado para a coleta de
dados. “Os questionários (às vezes chamados de surveys) podem ser criados para
avaliar atitudes, opiniões, comportamento, particularidades da vida (renda, tamanho
da família, questões de moradia, etc ou outras questões” (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 484). O questionário, segundo Oppenheim (1966 apud
ELLIOT; HILDEBRAND; BERENGER, 2012, p. 27) é “essencialmente um
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instrumento científico para mensuração e coleta de dados de tipos particulares de
dados”.
Segundo Elliot (2012, p. 27),
Questionários podem ser definidos como uma técnica de
investigação que inclui um número mais ou menos elevado de
questões que, apresentadas às pessoas, objetivam entre
outros aspectos, o conhecimento e fatos, comportamentos,
opiniões,
crenças,
sentimentos,
atitudes,
interesses,
expectativas, motivações, preferências e situações vivenciadas.

Conforme Selltiz (1987), o questionário tende a ser menos dispendioso exige
menos habilidade na aplicação, pode ser enviado pelo correio, pode ser aplicado a
um grande número de pessoas simultaneamente, a sua padronização assegura
certa uniformidade de respostas, além de oferecer mais tempo de reflexão para
o respondente. Além disso, de acordo com QUIVY; CAMPENHOUDT (1998 apud
ELLIOT; HILDEBRAND; BERENGER, 2012, p. 60), o questionário permite uma
“reunião de larga variedade de dados e informações em um único instrumento e
possibilidade de realizar diversas análises que enriquecem o estudo e ampliam a
interpretação dos resultados”
Para a elaboração dos itens do questionário foram estabelecidas categorias a
partir das três questões do estudo. Essas categorias foram traduzidas por
indicadores pertinentes e destes, foram formulados os itens do questionário. No
Quadro 1, estão apresentadas as categorias, indicadores e a correspondência
destas com os itens do questionário

Quadro 1 - Categorias, indicadores e correspondência aos itens do questionário
Categoria
Perfil dos discentes

Perfil acadêmico dos
discentes

Indicadores
Gênero
Faixa etária
Estado civil
Moradia
Vida escolar
Trabalho
Desempenho acadêmico
Dificuldades no curso
Motivação no Curso
Satisfação com o curso

Correspondência com
Itens do instrumento
1
2
3
4
5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 27
20, 21
22, 23

(Continuação)
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(Conclusão)
Categoria
Orientação
Acadêmica

Correspondência com
Indicadores
Itens do instrumento
Satisfação com a Orientação 24,25,26,29,30,31,32,33,37
Acadêmica
Relação com o orientador 35
acadêmico
Relação com a COAA
28,36
Relação com o coordenador
34

Fonte: A autora (2013).

O instrumento é composto de 36 questões fechadas e uma aberta, sendo que
o questionário fechado foi dividido em: identificação do perfil profissional e dos
respondentes, identificação do perfil acadêmico dos respondentes e avaliação da
orientação acadêmica. Para os dois primeiros, optou-se por questões de múltipla
escolha, a fim de traçar objetivamente o perfil dos discentes. Na terceira categoria
optou-se por um uma escala do tipo Likert, de cinco pontos. Os pontos ficaram
assim classificados: (1) muito insatisfeito(a), (2) insatisfeito insatisfeito(a), (3)
indiferente, (4) satisfeito(a), (5) muito satisfeito(a). Esta forma de medição se
caracteriza por apresentar um determinado número de alternativas em que o
respondente deve julgar um enunciado.
A escala de Likert foi usada para mensurar o nível de satisfação dos discentes
com os principais aspectos que englobam a orientação acadêmica, no curso de
Engenharia Civil da UFRJ.
A diretoria, diretoria de ensino e presidência da COAA da Engenharia Civil
Escola Politécnica foram os validadores do questionário aplicado aos alunos, por
serem os principais interessados na avaliação.

3.3 COLETA DOS DADOS
Realizou-se o levantamento de dados, a partir da aplicação de questionário
com 36 questões fechadas com uma questão em aberto aos discentes do curso de
Engenharia Civil da UFRJ.
A coleta de dados foi realizada no segundo semestre letivo de 2013. A
diretoria, diretoria de ensino e presidência da COAA da Engenharia Civil da Escola
Politécnica autorizaram a avaliação e coube à diretoria e diretoria de ensino da
Escola Politécnica encaminharem o e-mail aos estudantes da Engenharia Civil.
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Como a adesão dos estudantes no primeiro e-mail foi mínima, frente ao
universo estudado, foi encaminhado pelo diretor mais um e-mail com a avaliação. É
importante destacar que as duas mensagens eletrônicas procuraram sensibilizar o
aluno sobre a relevância da avaliação do serviço de orientação acadêmica. A
diretora de ensino também encaminhou o questionário duas vezes. Ou seja, para
chegar ao número da amostra estudada, o questionário foi encaminhado quatro
vezes aos respondentes.
O retorno do questionário foi de 115 respondentes, de um total de 984 alunos
com matrícula ativa no segundo período letivo de 2013 no Curso de Engenharia Civil
da UFRJ.

3.4 ANÁLISE DE DADOS
Para realizar a análise dos dados, foi feito preliminarmente uma pesquisa
bibliográfica sobre assuntos direta ou indiretamente relacionados à temática
proposta.
A pesquisa

bibliográfica

de

caráter

qualitativo

se

caracteriza

pelo

levantamento, seleção e documentação da bibliografia existente sobre a temática
que se deseja trabalhar em monografias, teses livros, revistas, jornais, boletins,
dissertações, material cartográfico, objetivando que o pesquisador tenha acesso a
todo material relacionado à temática investigada (LAKATOS; MARCONI, 1987, p.
66).
Foi realizado tratamento quanti-qualitativo, fundamentado na perspectiva de
Stake (1984 Apud BOCLIN, 2004) quando este afirma que qualquer estudo
qualitativo tem caráter quantitativo, uma vez que não há espaço para enumerar e
reconhecer diferenças de quantidades. Da mesma forma, que para o estudo
quantitativo, como um survey, por exemplo, há a necessidade de descrever e
interpretar os dados. Ainda de acordo com o mesmo autor: “A Avaliação Qualitativa
se resume a um pequeno número de casos e um grande número de variáveis e a
Avaliação Quantitativa a um grande número de casos e um pequeno número de
variáveis” (STAKE, 1967, apud BOCLIN, 2004).
Os dados foram coletados a partir de um questionário online (esurvey),
elaborado com o Software Aplicativo Google Docs e em uma planilha do EXCEL,
onde foram realizadas análises a partir de estatística descritiva (conjunto de técnicas
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analíticas utilizadas para resumir o conjunto de todos os dados coletados numa dada
investigação), com a construção de gráficos e tabelas para melhor visualização e
interpretação dos resultados.
Os resultados serão apresentados em três etapas. Na primeira seção, serão
expostos os resultados provenientes da caracterização da amostra. Na segunda,
será apresentada a análise descritiva das variáveis do questionário referentes à
satisfação dos respondentes em relação ao curso de Engenharia Civil e à orientação
acadêmica disponibilizada pela universidade. Na última etapa, será apresentada, a
partir de um modelo logístico, a relação entre as respostas dos alunos e à opinião
destes quanto a considerarem ou não a orientação acadêmica importante em sua
formação.

Modelo Logístico
O modelo logístico descrito a seguir objetiva relacionar as variáveis das
respostas dos respondentes com a importância ou não que estes atribuem

à

orientação acadêmica.
Considere uma variável resposta/ dependente Y que possa assumir dois
possíveis valores: 1 e 0; e p variáveis explicativas/ independentes X1, X 2 , X 3 ,..., X p . O
modelo logístico representado pela equação abaixo é utilizado a fim de quantificar o
efeito das variáveis X1, X 2 , X 3 ,..., X p na variável binária Y (SAS INSTITUTE, 2009).
  
log
  0  1X1   2 X 2  ...  p X p  
1   

Onde:
0  1   2  ...  p - parâmetros do modelo
  P( Y  1)
1    P( Y  0)

 - erro aleatório
No presente estudo utilizou-se a regressão logística para identificar as
variáveis e os efeitos dessas na ocorrência probabilística de um aluno considerar ou
não a orientação acadêmica como algo importante para sua formação.
A variável resposta Y em questão assume dois valores:
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1 - aluno considera a que a orientação acadêmica tem algum tipo de
implicação sobre a sua formação.
0 - aluno não considera a que a orientação acadêmica tem algum tipo de
implicação sobre a sua formação.
Pergunta original do questionário: “Você considera que a orientação
acadêmica

na

Universidade

contribui

nas

suas

decisões

acadêmicas

e

profissionais?”

O Quadro 2 resume as variáveis consideradas, que podem,ou não, explicar a
associação com as respostas dos alunos, no que diz respeito à opinião destes sobre
a orientação acadêmica.

Quadro 2- Variáveis explicativas para o modelo logístico
Perfil do aluno respondente
Sexo
Idade
Qual a modalidade de Ensino Médio que você concluiu o curso?
Você trabalha?
Recebe alguma bolsa?
Qual tipo de bolsa?
Estado Civil
Reside no município do Rio de Janeiro
Dados acadêmicos:
Cumpriu o Ciclo Básico?
Você apresenta algum tipo de dificuldade com relação ao desempenho acadêmico ou
quanto à identificação com o curso escolhido?
Qua período cursa?
Qual o seu CRA?
Você foi reprovado em uma mesma disciplina por mais de duas vezes?
Que fatores de ordem pessoal geram insatisfação em relação ao curso?
Avaliação da Orientação acadêmica:
A orientação acadêmica lhe proporciona(ou) uma melhor adaptação ao curso e ao
ambiente acadêmico?
O orientador acadêmico tem cumprido o papel de auxiliar nas eventuais deficiências
acadêmicas dos discentes e ajudá-las a corrigi-las?
É acompanhado ou já foi acompanhado pela Comissão de orientação e acompanhamento
acadêmico (COAA)?
Se sim. Por quê?

(Continuação)
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(Conclusão)
Perfil do aluno respondente
Você considera que a orientação acadêmica na Universidade contribui nas suas decisões
acadêmicas e profissionais?
Se sim, em quais:
Contribuição do orientador acadêmico na orientação acadêmica. [Contribuição do
Coordenador do curso na Orientação Acadêmica.]
Relação do discente com o ORIENTADOR ACADÊMICO [Tempo oferecido para
orientação acadêmica.]
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Tempo oferecido para
orientação.]
Relação dos discentes com a Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico
(COAA): [Tempo oferecido para orientação.]
O orientador acadêmico tem cumprido o papel de conscientizar sobre a importância das
disciplinas do Ciclo básico para formação e compreensão dos conteúdos das disciplinas
específicas do curso?
Contribuição do orientador acadêmico na orientação acadêmica. [Contribuição da
Comissão de orientação e acompanhamento acadêmico na Orientação Acadêmica.]
Contribuição do orientador acadêmico na orientação acadêmica. [Contribuição do
orientador acadêmico na Orientação Acadêmica.]
Relação do discente com o ORIENTADOR ACADÊMICO [Qualidade do atendimento
(Eficiência no atendimento das solicitações e na resolução de eventuais problemas).]
Relação do discente com o ORIENTADOR ACADÊMICO [Incentivo do orientador para
participação/realização de atividades extracurriculares (ex:Estágio, Iniciação Científica,
Monitoria,etc).]
Relação do discente com o ORIENTADOR ACADÊMICO [Incentivo do orientador para a
produção de artigos acadêmicos.]
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Qualidade do atendimento
(Eficiência no atendimento das solicitações e na resolução de eventuais problemas).]
Relação dos discentes com a Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico
(COAA): [Qualidade do atendimento (Eficiência no atendimento das solicitações e na
resolução de eventuais problemas).]
Quais são as suas sugestões e críticas para que a orientação acadêmica do Curso seja
aprimorada?
Qual disciplina obteve o maior número de reprovações?
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Incentivo do coordenador
para participação/realização de atividades extracurriculares (ex:Estágio, Iniciação
Científica, Monitoria,Extensão,etc).]
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Incentivo do coordenador na
produção de artigos acadêmicos.]
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Relacionamento da
Coordenação do Curso com os discentes (Facilidade de acesso ao coordenador).]
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Transmissão das normas
acadêmicas e procedimentos administrativos aos discentes.]
Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: [Empenho do coordenador no
desenvolvimento e qualidade do curso de Engenharia Civil.]
Relação dos discentes com a Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico
(COAA): [Transmissão das normas acadêmicas e procedimentos administrativos aos
discentes.]
Fonte: A autora (2013).
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Estimativas dos parâmetros do modelo:
Os parâmetros do modelo 0 ,1,..., p são estimados pelo método de máxima
verossimilhança (HOSMER; LEMESHOW, 2000) e a equação de estimação da
probabilidade de ocorrência do evento de interesse (aluno considerar que a
avaliação acadêmica tem uma implicação em sua formação) é dada por:

ˆ 

eĝXi 
em que ĝXi   ˆ 0  ˆ 1X1  ˆ 2 X 2  ...  ˆ p Xp
ĝ Xi 
1 e

Estimativa da Razão de Chances
A regressão logística oferece um resultado chamado odds ratio ou razão de
chances, que é obtido através da comparação de indivíduos que diferem apenas na
característica de interesse e que tenham os valores das outras variáveis constantes
(HOSMER; LEMESHOW, 2000).
Para variáveis explicativas contínuas do modelo logístico do presente
trabalho, podemos interpretar a razão de chances estimada da seguinte forma:
Para variáveis explicativas contínuas:
Razão de chances (RC) > 1: indica que a cada aumento em uma unidade da
variável explicativa em análise, há um aumento de (RC-1) % na chance de um aluno
considerar que a orientação acadêmica tem implicação na sua formação;
Razão de chances (RC) = 1: indica que não há associação entre a variável
explicativa em análise e a chance de um aluno considerar que a orientação
acadêmica tem implicação na sua formação;
Razão de chances (RC) < 1: indica que a cada aumento em uma unidade da
variável explicativa em análise, há uma diminuição de (1-RC) % na chance de um
aluno considerar que a orientação acadêmica tem implicação na sua formação.
Para variáveis explicativas categóricas:
Como exemplo, considere a variável explicativa do modelo “sexo”, em esta
assume valor=1 se o aluno é do sexo masculino e valor=0 se o aluno é do sexo
feminino.
Razão de chances > 1: A chance de um aluno considerar que a orientação
acadêmica tem implicação na sua formação é RC vezes maior para um aluno do
sexo masculino do que no sexo feminino.
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Razão de chances = 1: indica que não há associação entre a variável
explicativa em análise e a chance de um aluno considerar que a orientação
acadêmica tem implicação na sua formação;
Razão de chances < 1: A chance de um aluno considerar que a orientação
acadêmica tem implicação na sua formação é 1-RC% menor para um aluno do sexo
masculino do que no sexo feminino.
Deve-se destacar que se utilizou o software estatístico SAS para estimação e
análise de ajuste do modelo. Os testes utilizados para avaliação do modelo foram os
seguintes:
- Teste de Hosmer e Lemeshow
O Teste de Hosmer e Lemeshow é um teste de ajuste geral para indicar a
significância estatística entre as classificações observadas e previstas pelo modelo.
Um bom ajuste de modelo é indicado por um valor qui-quadrado não significante que
avalia a diferença estatística entre a classificação observada e a obtida através do
modelo (HAIR JUNIOR, 1988).
- Proporção de previsões corretas:

Valor Previsto

ad
abcd

Valor Observado
Y=1
Y=0
a
b
ˆ  0.5
c
d
ˆ  0.5

Onde:
a = quantidade de alunos que consideram que a avaliação acadêmica tem
implicação na sua formação e que o modelo estimou um valor maior que 0.5 para
esse evento.
b = quantidade de alunos que não consideram que a avaliação acadêmica
não tem implicação na sua formação e que o modelo estimou um valor maior que
0.5 para esse evento.
c = quantidade de alunos que consideram que a avaliação acadêmica tem
implicação na sua formação e que o modelo estimou um valor menor ou igual a 0.5
para esse evento.
d = quantidade de alunos que consideram que a avaliação acadêmica não
tem implicação na sua formação e que o modelo estimou um valor menor ou igual a
0.5 para esse evento.

4 RESULTADOS
O presente capítulo apresenta a análise dos resultados com base nas
questões avaliativas do estudo. Esta análise permitiu, sobretudo, explicitar a eficácia
da orientação acadêmica no Curso de Engenharia Civil.
Na primeira seção, serão expostos os resultados provenientes da
caracterização da amostra. Na segunda, será apresentada a análise descritiva das
variáveis do questionário referentes à satisfação dos respondentes em relação ao
curso de Engenharia Civil e à orientação acadêmica disponibilizada pela
universidade. Na última etapa, será apresentada, a partir de um modelo logístico, a
relação entre as respostas dos alunos e à opinião destes quanto a considerarem ou
não a orientação acadêmica importante em sua formação.

4.1 PERFIL PESSOAL DOS DISCENTES
No questionário, a categoria Perfil dos Respondentes objetivou definir o perfil
dos estudantes, como sexo, faixa etária, estado civil e modalidade de curso do
Ensino Médio.
Na variável sexo, 63% dos respondentes são do sexo masculino, ao passo
que 37%, do sexo feminino. Esses dados são compatíveis com os disponibilizados
pelo Engenharia Data2. Em 2011, no mercado de trabalho, do total de engenheiros,
203.750 (83%) eram do sexo masculino e 42.804 (17%) eram do sexo feminino. Tal
fato ratifica a tendência histórica de exclusão das mulheres na área da Engenharia.
No Gráfico 1, encontra-se a distribuição dos respondentes por faixa etária. O
limite inferior foi de alunos com mais de 40 anos (1%) e o limite superior, de 67% do
total de alunos na faixa etária de 20 a 24 anos.
Esses dados são opostos aos dados gerais disponibilizados pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Os dados mostram que apenas 9% dos
jovens entre 18 e 24 anos entram no curso superior. Essa tendência da amostra
estudada justifica-se possivelmente por se tratar de alunos do curso de Engenharia,
oriundos principalmente de escolas particulares e de famílias de classe média, que
não exigem o ingresso imediato no mercado de trabalho, após a conclusão do
Ensino Médio.
2

Sistema de Indicadores de Engenharia, concebido e mantido pelo Observatório da Inovação
Competitividade (OIC) do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP).
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Gráfico 1 – Faixa Etária
0,9%
0,9%

15,7%

15,7%
Acima de 40 anos
30 a 40 anos
24 a 30 anos

20 a 24 anos
17 a 20 anos
67,0%
Fonte: A autora (2014).

Gráfico 2 - Perfil dos discentes
0%
1%3%

Divorciado(a)
Viúvo(a)
Casado(a)
Solteiro

96%
Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 2 complementa dados do perfil dos discentes, indicando que estes
são, na maioria solteiros(96,5%). Quanto à moradia, a maioria dos respondentes é
residente no Rio de Janeiro (82,6%).

Gráfico 3 - Modalidade cursada no Ensino Médio
5,2% 1,7%
25,2%

Integralmente em escolas
públicas
Integralmente em escolas
particulares
Maior parte em escola
pública
67,8%
Fonte: A autora (2014).

Maior parte em escola
particular
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O Gráfico 3 indica que a maioria dos respondentes (67,8%) concluiu o ensino
médio em escola particular, seguidos de 25,2%, que concluíram integralmente o
ensino médio em escola pública. A minoria (5,2%) estudou a maior parte em escola
pública e 1,7% a maior parte em escola particular
Os dados levantados indicam o perfil elitista dos cursos de engenharia,
formado principalmente por alunos de escolas particulares preparatórias e, em sua
maioria, por escolas publicas do governo, que exigem alto grau de preparo para o
ingresso na universidade.

4.2 PERFIL PROFISSIONAL DOS DISCENTES
A amostra é composta por 90% estudantes que não trabalham, seguido de
10% de alunos que trabalham. Essa característica se deve possivelmente pelo fato
de o curso ser ministrado em período integral, o que exige, pela carga horária, uma
disponibilidade bem menor de tempo extra, que seria ocupado com atividades
profissionais diretas.
Os Gráficos 4, 5 e 6, 7 e 8 agrupam os dados relacionados ao perfil de
atividade profissional dos discentes.
Gráfico 4 – Área de atuação dos discentes
3,5% 0,9%

11,3%

Comércio
Indústria
Serviços
Outros

84,3%
Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 4 mostra a porcentagem mínima de discentes trabalhadores e suas
respectivas áreas de atuação. A maioria trabalha na área de serviços (11%), 3,5% no
comércio e os demais (0,9%) na área industrial. Os outros respondentes
possivelmente se referem aos discentes que trabalham em áreas correlatas à
própria grade curricular do curso, como monitoria, estágio, iniciação científica, etc.
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Gráfico 5 – Tipo de regime de trabalho
7,0%

0,9%
0%
1,7%
6,1%

CLT - Empregado de Empresa
privada

CLT - Empregado de Empresa
pública
Estatutário-Servidor de Órgão
Público
Prestador de serviços

Autônomo
84,3%
Outros

Fonte: A autora (2014).

No Gráfico 5, essa suposição é reforçada, pois 84,3% não trabalham em
nenhum tipo de regime de trabalho fixo, caracterizando, portanto, que a maioria
realmente é de estudantes.
Gráfico 6 - Tipo de função que exerce
3,5%
6%

2,6%
2,6%
Gerencial
Técnico
Operacional
Apoio Administrativo
Outros

85,2%

Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 6 mostra que 85,2% dos discentes exercem outras atividades,
possivelmente se caracterizando por atividades ligadas ao próprio ambiente
acadêmico. Outros 6,1% trabalham como técnicos, 3,1% na área gerencial, e 2,6%
respectivamente como apoio administrativo e operacional.
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Gráfico 7 - Tipo de bolsa recebida
7,0%
1,7% 7,8%
40,9%

23,5%

Bolsa auxílio
Benefício moradia
Monitoria
Estágio
Acesso permanência
Iniciação Científica
Outros

0%
19,1%

Fonte: A autora (2014).

O perfil da amostra é formada por uma maioria de discentes que recebem
bolsas (56%). O Gráfico 7 discrimina os tipos de bolsas.Nota-se que a maioria
(40,9%) não especifica o tipo de bolsa, seguido de estágio (23,5%), de iniciação
científica (19,1%), de monitoria (7,8%), de bolsa auxílio (7,0%)

e 1,7% recebe

benefício moradia. As duas últimas são bolsas destinadas a alunos com
vulnerabilidade socioeconômica.

4.3 PERFIL ACADÊMICO DOS DISCENTES
Gráfico 8 – Período que está cursando
20%
18%

16,5%

15,7%

16%

13,9%

14%
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13,9%
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Fonte: A autora (2014).
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4,3%
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O Gráfico 8 aponta que a maioria dos respondentes está cursando os últimos
anos do curso, ficando patente a maior quantidade de dessemestralizados (16,5%),
ou seja, alunos que não estão cursando o período regular.
A maioria dos respondentes (56,5%) cumpriu o Ciclo Básico, seguido de
43,5% que não cumpriram. Estudos mostram que 80% dos alunos que evadem,
estão cursando o primeiro ano do curso, ou seja, estão no primeiro ano do Ciclo
Básico de Engenharia. Por isso, é importante que sejam implementadas medidas
nos primeiros anos do curso, para evitar a evasão e retenção do corpo discente.
A maioria dos respondentes (70%) não foi reprovada mais de duas vezes,
seguido de 30% que obteve mais de duas reprovações. É importante salientar que
acima de duas reprovações, o aluno deve ser acompanhado pela COAA, mas isso
não invalida o fato que o aluno deve ter o acompanhamento pelo orientador
acadêmico, independentemente do número de reprovações.
Na questão Qual disciplina obteve o maior número de reprovações, o maior
número de reprovações ocorre nas disciplinas de Física e Cálculo, principalmente
Física III e Cálculo I. De acordo com estudo realizado pela Confederação Nacional
da Indústria,
Observa-se numa boa parte dos alunos desses cursos sérias
deficiências em termos de conhecimentos básicos – principalmente
de física, matemática e português –, mesmo entre aqueles que
frequentam cursos de alta demanda no processo vestibular de
ingresso. Essa situação é preocupante porque dificulta a formação
de alunos ativos no processo de aprendizagem, engajados em
práticas de pesquisa e iniciação científica e tecnológica, que
raramente, aliás, são oferecidas nas instituições privadas. (IEL, 2006,
p. 38).

No Gráfico 9, fica evidente que as disciplinas que mais reprovam se localizam
nos quatro primeiros períodos correspondentes ao Ciclo Básico. O terceiro período
apresenta o maior número de reprovações (32%), seguido de 14% no segundo
período e 28% no primeiro período.

40

Gráfico 9 – Período da disciplina que mais reprova
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Fonte: A autora (2014).

Gráfico 10 – Motivos das dificuldades durante o curso
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Fonte: A autora (2014).

No Gráfico 10 a maioria dos discentes aponta motivos pessoais (47%) como
motivo de dificuldades durante o curso. Esse percentual é seguido de 30% que não
especificam o motivo, 10% com deficiência no ensino médio/fundamental, 5% por
motivo de trabalho e somente 3% por motivos de saúde.
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Gráfico 11 – Fatores que influenciaram na escolha do Curso de Engenharia Civil
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Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 11 mostra os fatores de motivação da escolha do curso de
Engenharia Civil. É importante salientar que os alunos puderam escolher mais de
uma opção. A maioria (21,1%) identificou a escolha do curso como alvo de seus
objetivos pessoais, seguido por mercado de trabalho (18,5%), qualidade
institucional (14,3%), excelência do curso (13,3%), interesse por matemática
(12,4%).Já

interesse

por

física

(8,1%),

influência

da

família

(6,7%),

formação/qualidade do corpo docente (2,9%), falta de opção (1,7%) e influência
dos amigos (1,2%) concentraram percentuais mais baixos de escolha.
No ambiente do ensino superior no Brasil, alguns estudos (WALTER;
TONTINI; DOMINGUES, 2005; CODA; SILVA, 2004) mostram que a satisfação dos
estudantes de cursos superiores é um aspecto essencial para o êxito das
Instituições. Por isso, a identificação dos fatores determinantes dessa satisfação
vem sendo abordada já há algum tempo (SOUKI; PEREIRA, 2004).
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Gráfico 12 – Fatores de ordem pessoal que geram insatisfação com relação ao curso
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Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 12 mostra que a maioria dos alunos tem insatisfação com relação
ao curso por causa das dificuldades apresentadas nas disciplinas do Ciclo Básico,
principalmente Física e Cálculo (28,9%). É interessante a resposta, pois o maior
índice de evasão dos cursos de Engenharia ocorre justamente nos dois primeiros
anos correspondentes a esse período. Em seguida os alunos apontam a falta de
adequação do curso aos interesses pessoais (22%), seguido de 17,3% de não
atendimento às suas expectativas. É importante salientar que a relação do aluno
com a instituição, seus objetivos e concepções ao ingressar no ensino superior
podem influir na sua motivação.
É comum que a escolha por um curso seja atrelada ao valor social que ele
representa, pelo status profissional, pelo retorno financeiro, pela concorrência e pela
viabilidade do estudo/trabalho. Em outras palavras, nem sempre o estudante
apresenta forte identificação com o curso de sua escolha ou com as intenções
futuras (ALMEIDA; SOARES; FERREIRA, 1999).
Em seguida, os discentes pontuam que o curso não tem atendido às
expectativas (17,3%), apresentam problemas familiares e de ordem econômica
(6,4%), gostariam de ingressar em outro curso (2,9%), têm perspectivas
desmotivadoras quanto ao mercado de trabalho (1,2%) e outros motivos não
especificados (21,4%).
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4.4 ORIENTAÇÃO ACADÊMICA
Os discentes julgaram diferentes aspectos relacionados à orientação
acadêmica,conforme pode ser visualizado nas tabelas e gráficos a seguir.

Tabela 4 - Satisfação com o cumprimento do papel do Orientador Acadêmico
Muito
insatisfeito
O Orientador Acadêmico
auxilia
nas
eventuais
deficiências acadêmicas e
ajuda a corrigí-las
O Orientador Acadêmico
tem
auxiliado
na
conscientização
da
importância das disciplinas
do Ciclo Básico e na
compreensão
dos
conteúdos das disciplinas
específicas

Insatisfeito Indiferente Satisfeito

Muito
Satisfeito

47,8

19,1

24,3

7,0

1,7

53,0

23,0

20,0

0,3

0,2

Fonte: A autora (2014).

O índice de insatisfação com relação ao auxilio de eventuais deficiências por
parte do orientador acadêmico é de 47,8% (muito insatisfeito), seguido de 19,1%
(insatisfeito), mas 24,3% são indiferentes. Esse último percentual indica que os
alunos não atribuem tanto valor ao papel do orientador acadêmico, seja por terem
um nível mais elevado de autonomia ou por desconhecerem o papel do orientador
acadêmico no âmbito universitário. O índice de satisfação é baixíssimo. Somente
7,0% se mostram satisfeitos e 1,7% muito satisfeitos, o que totaliza menos de 10%
dos respondentes.
A Tabela 4 mostra ainda que a maioria dos alunos avalia que o orientador
acadêmico não tem cumprido o papel de conscientizar sobre a importância do Ciclo
Básico. A maioria se mostra muito insatisfeita (53,0%), 22,6% insatisfeitos, 20% dos
alunos são indiferentes.Há, pois, um total de 76% de insatisfação contra 0,5 % de
satisfação.
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Gráfico 13 – Tipo de dificuldade com relação ao desempenho acadêmico ou quanto à
identificação com o curso escolhido
40,9%
41,7%
Sim, de desempenho acadêmico
Sim, de identificação com o curso
Sim, ambas as dificuldades

Não, nenhuma dificuldade

9,6%

7,8%

Fonte: A autora (2014).

O perfil da amostra é formado por uma maioria dos alunos (41,7%) que não
apresenta dificuldades quanto ao desempenho acadêmico, 9,6% apresentam
dificuldades em relação ao desempenho acadêmico e com o próprio curso, 7,8%
apresentam dificuldades com relação ao próprio curso e 40,9% revelam ter nenhuma
dificuldade.
A maioria (87%) afirma que nunca foi acompanhado pela COAA. É importante
salientar, que os alunos acompanhados pela COAA são os que se enquadram no
Art.1º da Resolução de Cancelamento de Matrícula (UFRJ, 2004), ou seja, que
apresentam as seguintes condições: coeficiente de rendimento, no período, inferior a
três, por três períodos consecutivos, não sendo a contagem interrompida por
períodos de trancamento ou de cancelamento de matrícula; ultrapassar o prazo
máximo de integralização curricular; cursar, sem aproveitamento, a mesma disciplina
por quatro vezes.
A maior parte dos alunos (61,7%) aponta que a orientação acadêmica é
importante para a sua formação, ao passo que 38,7% pontuam que a orientação
acadêmica não é relevante. Esses índices indicam que os que os estudantes não
consideram a orientação acadêmica como importante, possivelmente pelo fato da
desta não atender as suas expectativas. A irrelevância do trabalho de orientação
acadêmica evidenciada pelos alunos credita um aspecto irrelevante ao trabalho em
si.
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Gráfico 14 – Razões da importância da Orientação Acadêmica
Outros
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Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 14 aponta os aspectos importantes relacionados ao trabalho de
orientação acadêmica. A maioria (31%) indica que a Orientação Acadêmica contribui
para o aumento do empenho no curso. Em seguida, os alunos apontaram outros
aspectos do papel do orientador, que aparece evidenciado nas respostas da questão
de resposta aberta, que será abordada mais adiante. A seguir, aparece com 21,4% a
importância da colaboração com um melhor desempenho em determinadas
disciplinas e 17,9% apontam que algumas disciplinas passam a ter um aspecto
diferente.
A maior parcela dos respondentes (60%) considera que a orientação
acadêmica contribui nas suas decisões acadêmicas e profissionais. O período da
formação universitária é caracterizado pela reativação das crises vocacionais,
confrontação com a realidade ocupacional e principalmente, pela afirmação da
escolha realizada (BOHOSLAVSKY, apud BARDAGI; PARADISO, 1977), o que
reitera a relevância do trabalho de orientação acadêmica.
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Gráfico 15 – Contribuições da Orientação Acadêmica nas decisões acadêmicas e
profissionais
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14%
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Legenda:
1. Auxiliar na confirmação da escolha profissional já realizada.
2. Auxiliar na reflexão das perspectivas profissionais.
3. Possibilitar rever o que já havia vivenciado durante o curso.
4. Favorecer a possibilidade de refletir sobre a escolha do curso e a sua própria formação
profissional.
5. Contribuir para a superação de dificuldades.
6. Contribuir para a compreensão da função e atribuições do engenheiro civil.
7. Outros.
Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 15 apresenta as afirmativas relacionadas à contribuição do
orientador acadêmico nas decisões acadêmicas e profissionais, indicando as
porcentagens para cada afirmativa. É importante salientar que o questionário
permitia que o respondente marcasse mais de uma opção para a pergunta. A maioria
dos estudantes (20%) respondeu que o orientador acadêmico é importante na
reflexão das perspectivas profissionais. As outras afirmativas apresentaram
porcentagens aproximadas, exceto a afirmativa “possibilitar rever o que já havia
sendo vivenciado durante o curso”, que foi a opção menos respondida. Em estudo
realizado por Bardagi e Paradiso (2003) identificou-se que de fato há uma lacuna no
trabalho de orientação profissional em promover uma reflexão mais realista sobre o
mercado de trabalho, especialmente da diferença entre curso e profissão, e também
da dimensão social e coletiva do trabalho.
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Tabela 5 – Contribuição à Orientação Acadêmica
Contribuição
do Coordenador do curso
na Orientação Acadêmica.
da COAA na Orientação
Acadêmica
do Orientador Acadêmico
na orientação acadêmica

Muito
Insatisfeito
26

17

38

11

Muito
Satisfeito
7

27

17

47

6

3

40

17

31

11

1

Insatisfeito Indiferente Satisfeito

Fonte: A autora (2014).

Os dados da Tabela 5 representam a avaliação genérica por parte dos
respondentes com relação à contribuição do coordenador do curso, a COAA e
orientador no serviço de orientação acadêmica.
A maioria dos entrevistados (38%) avalia que a contribuição do coordenador
do curso como indiferente, seguido de 26% muito insatisfeitos e 17% de insatisfeitos.
Ou seja, o total de insatisfação correspondeu a 43% do total de respondentes.
O percentual de indiferentes com relação ao trabalho da COAA equivaleu a
quase metade da amostra - 47%. Somando-se 44% de muito insatisfeitos e
insatisfeitos, chega-se a 91% das respostas. O maior número de indiferentes devese possivelmente ao fato de a maior parte da amostra ser composta por alunos que
nunca foram acompanhados pela COAA, ou melhor, que nunca se enquadraram no
primeiro artigo da Resolução de Cancelamento de Matrícula (UFRJ, 2004). São
alunos que nunca obtiveram coeficiente de rendimento, no período, inferior a três,
por três períodos consecutivos, que ultrapassaram o prazo máximo de integralização
curricular ou que cursaram, sem aproveitamento, a mesma disciplina por quatro
vezes.
Com relação ao orientador acadêmico, a maioria dos alunos (40%) se
mostrou muito insatisfeita, seguida de 31% indiferente e 17% de insatisfeitos, o que
revela quase a metade de insatisfação.
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Tabela 6 - Avaliação das variáveis da orientação acadêmica
Relação dos discentes
a) com o Coordenador do
curso
Tempo oferecido para
orientação
Qualidade do atendimento
Incentivo para participar de
atividades extracurriculares
Incentivo do coordenador na
produção de artigos
acadêmicos
Facilidade de acesso
Transmissão das normas
acadêmicas e procedimentos
administrativos aos discentes
Empenho do coordenador no
desenvolvimento e qualidade
do curso de Engenharia Civil
b) com o Orientador
Acadêmico
Tempo oferecido para
orientação
Qualidade do atendimento
Incentivo do orientador para
participação/realização de
atividades extracurriculares
Incentivo para a produção de
artigos acadêmicos
c) Com a COAA
Tempo oferecido para
orientação
Qualidade do atendimento
Transmissão das normas
acadêmicas e procedimentos
administrativos aos discentes.

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito Indiferente Satisfeito

Muito
Satisfeito

23

27

32

17

1

17

18

33

27

5

15

29

39

14

4

21

18

56

4

1

23

21

31

23

3

16

15

40

25

4

16

21

35

19

9

31

16

42

9

3

27

13

41

16

3

32

17

39

10

3

31

15

48

5

1

16

4

73

5

2

15

6

74

3

2

14

5

74

5

2

Fonte: A autora (2014).

Os dados da Tabela 6 resumem as variáveis da orientação acadêmica quanto
ao tempo e à qualidade de atendimento oferecida pelo coordenador do curso. É
importante salientar que a coordenação do curso oferece um período préestabelecido para atendimento dos alunos, para resolver diversos assuntos como:
autorização de inscrições irregulares, alteração do período do curso, autorização
para realização de estágio não-obrigatório, dentre outros assuntos que envolvem o
ambiente acadêmico. A maioria dos respondentes (32%) mostrou-se indiferente com
relação ao tempo oferecido pelo orientador, sendo 27% de insatisfeitos e 23% de
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muito insatisfeitos. Ou seja, o nível de insatisfação geral correspondeu a quase
metade do grupo estudado.
No que se refere à qualidade do atendimento dado pelo coordenador do
curso, o índice de insatisfação foi menor. Há 33% se mostraram indiferentes, 35% no
total de insatisfeitos e muito insatisfeitos, 27% satisfeitos e 5% muito satisfeitos. A
qualidade do tempo foi melhor avaliada do que a variável tempo em si.
Quanto às respostas dos alunos com relação ao incentivo do coordenador
para participação/realização de atividades extracurriculares, o índice de indiferença
mostrou-se altíssimo: 39%. Essa porcentagem pode indicar que os alunos não
avaliam a divulgação de oportunidades de atividades extracurriculares como uma
função do trabalho do coordenador do curso, mas sim, como uma busca pessoal do
próprio estudante de Engenharia Civil. Por outro lado, o nível de insatisfação
mostrou-se altíssimo nesta variável: 44% de insatisfeitos e muito insatisfeitos e, no
que concerne respectivamente à avaliação do coordenador e do orientador
acadêmico. O alto índice de insatisfação mostra que os estudantes da amostra
reconhecem que faz parte da orientação acadêmica o incentivo de oportunidades
fora da universidade.
Com relação ao incentivo do orientador para a produção de artigos
acadêmicos, 56% dos respondentes mostraram-se indiferentes e 39% de
insatisfeitos e muito insatisfeitos.
Quanto à relação dos discentes com o coordenador do curso no que diz
respeito à facilidade de acesso e ao empenho do coordenador no desenvolvimento e
qualidade do curso de Engenharia Civil, a maioria mostrou-se insatisfeita e muito
insatisfeita com as duas variáveis avaliadas. O total de insatisfeitos e muito
insatisfeitos correspondeu a 44% com relação à facilidade de acesso ao
coordenador. Essa é uma das principais reclamações citadas no questionário aberto
pelos estudantes, apesar da coordenação reservar um tempo específico para
orientação dos alunos. O índice de indiferença também foi alto- 31%.
Com relação à avaliação do empenho do coordenador do curso no
desenvolvimento e qualidade do Curso de Engenharia Civil, o percentual de
insatisfação também é alto. 37% da amostra mostraram-se insatisfeitos e muito
insatisfeitos. O percentual de indiferença foi de 35%.
A avaliação do tempo e da qualidade oferecida pelo orientador acadêmico. O
índice de indiferença para as duas variáveis avaliadas foram dos mais altos,
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respectivamente 42% e 41%. Possivelmente, por considerarem que a orientação não
tem acontecido ou que não é necessária para o acompanhamento acadêmica. Se o
trabalho não existe ou não é eficaz, como afirmam os alunos na questão aberta, o
trabalho da orientação seria indiferente. O grau de insatisfação também foi altíssimo
para ambas as variáveis. Para o tempo oferecido quase chegou à metade da
amostra- 47%, somando-se muito insatisfeitos e insatisfeitos. Para a qualidade do
atendimento - 40%, somando-se muito insatisfeitos e insatisfeitos.
Quanto ao incentivo do orientador para participação/realização de atividades
extracurriculares e ao incentivo da produção de artigos acadêmicos: O percentual de
indiferença mostrou-se bastante alto: respectivamente 39% e 48% . O percentual de
indiferença, juntando-se insatisfeitos e muito insatisfeitos é quase metade 49% para
a variável “Incentivo do orientador para participação/realização de atividades
extracurriculares”, 46% para “incentivo de produções de artigos acadêmicos”.
O alto percentual de indiferença para a variável tempo disponibilizada pela
COOA indica possivelmente, que para os estudantes não há a orientação
acadêmica. Na questão aberta, a falta de tempo foi bastante citado como uma
crítica, o que de certa forma torna a resposta do questionário fechado mais clara,
pois para os alunos a variável tempo é indiferente pelo fato de nem ao menos existir
como espaço reservado para a orientação acadêmica.
A qualidade de atendimento e a transmissão de normas acadêmicas e
administrativas transmitidas pela COAA foram avaliadas preponderantemente como
indiferentes. Aproximadamente 2/3 da amostra classificou como indiferentes essas
variáveis possivelmente por que a característica dos estudantes que responderam o
questionário é de alunos que nunca foram acompanhados pela COAA, visto que
essa Comissão se ocupa predominantemente dos alunos que se enquadram nos
critérios de jubilamento.

4.5 SUGESTÕES E CRÍTICAS SOBRE A ORIENTAÇÃO ACADÊMICA
Considerou-se importante, além do levantamento de dados através de
questionário fechado, realizar uma pergunta em aberto, para aprofundar informações
sobre o objeto avaliado. A questão foi a seguinte: Quais são as suas sugestões e
críticas para que a orientação acadêmica do Curso seja aprimorada?
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Conforme explicitado, a orientação acadêmica na Engenharia Civil da UFRJ é
realizada por professores, o professor coordenador do Curso e a Comissão de
Orientação acadêmica, composta também por professores, mas com a função
específica de orientar alunos que apresentam insuficiência de rendimento
acadêmico.
De uma forma geral, os estudantes abordam em suas respostas,
principalmente os professores orientadores e os coordenadores, e revelaram
extrema insatisfação com o processo de orientação acadêmica, que ao que tudo
indica merece uma reformulação profunda.
As respostas praticamente se repetiram indicando um consenso de
apreciação negativo sobre o papel dos orientadores e as relações com os alunos.
Algumas respostas são apresentadas a seguir, salientando a quase unanimidade do
pensamento do alunado sobre o tema.
Uma das reclamações recorrentes refere-se à necessidade de reservar um
tempo específico para a orientação acadêmica, que foi mencionada várias vezes
pelos entrevistados, em virtude das múltiplas tarefas exercidas pela docência:

Talvez um período do semestre dedicado à orientação acadêmica,
onde os alunos possam saber localizar seus orientadores, aprender
com que eles trabalham, tirar dúvidas sobre o curso e o mercado de
trabalho, a importância de cada disciplina, etc.
Muitos dos discentes nem chegam a falar com seus orientadores
sobre eventuais problemas que tenham, ou no caso de pedir
conselhos quanto à vida acadêmica. E os orientadores também têm
pouco tempo disponível por conta de dar aulas, ou estar ocupado
com pesquisas, e o tempo para orientação de alunos é sempre muito
restrito, muitas vezes atrapalhando afazeres dos Orientadores.
Deveriam prestar orientação acadêmica os Docentes que tenham
uma menor carga horária na universidade, e que tenham um pouco
mais do seu tempo livre para tal.

Outro aspecto bastante mencionado refere-se ao que os respondentes
definem como uma possível indiferença do orientador acadêmico, como se pode
notar nos comentários a seguir:

Eu, quando calouro, tinha muitas dúvidas sobre o curso como que
matérias precisaria puxar, que créditos eram esses tais de "Grupo 1"
e "Grupo 2" que constam no histograma da civil,como conseguir
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iniciações ou outras atividades como monitorias (quanto a isso só fui
informado sobre como ingressar para a Fluxo, para o PET-Civil ou
para o CAEng) e esses tipos de dúvidas não precisariam ser tiradas
com um professor que muitas vezes não tem tempo nem para os
seus próprios alunos.
A coordenação também é muito ruim, com tempo de atendimento
muito curto. Já aconteceu de chegar para ser atendida e após
esperar algum tempo a coordenadora falar que não poderia atender
mais e para voltar depois.
A orientação acadêmica do curso, a meu ver, é de péssima
qualidade. A maioria não tem contato algum com os orientadores e
no meu caso, por exemplo, nem a aprovação das disciplinas é
realizada por ele. Se não tivesse que feito um trabalho de conhecer o
orientador no primeiro período não o conheceria até hoje

O desconhecimento da existência do orientador acadêmico. Mesmo sendo
obrigatório o acompanhamento dos estudantes desde o primeiro período, muitos
alunos ainda não tiveram contato com o seu orientador ou o desconhecem.

Sinceramente a única vez que procurei o meu orientador ele foi
totalmente indiferente com meu caso e não demonstrou nenhum tipo
de preocupação em querer me ajudar, mesmo sabendo das minhas
dificuldades.
Eu simplesmente não tenho relação nenhuma com meu orientador
acadêmico e acredito que muitos alunos estejam na mesma situação.
Acho que é uma área que merece muito mais atenção, pois pode
ajudar muito os alunos a crescerem com o curso na faculdade. A
Engenharia Civil conta com o abandono total quanto a isso. Eu não
tenho professor orientador e conheço algumas pessoas na mesma
situação, então acredito que antes de mais nada ter um controle
sobre isso.
Minha orientadora se aposentou e eu só soube quando fui pedir
ajuda.

Alguns

respondentes

destacaram

a

importância

da

divulgação

de

oportunidades extracurriculares, como uma função do orientador:

O orientador poderia ser mais próximo dos alunos, auxiliando e
orientando a respeito de iniciações científicas, ênfases e
oportunidades que os alunos têm, mas desconhecem ou tem pouco
conteúdo a respeito.
Há ainda, as respostas que destacam a necessidade de maior
comunicação entre orientando e orientador. Nesse aspecto, os
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docentes se referem aos professores de forma geral e a
coordenadora de curso:
Talvez, se poderia abrir um canal de contato do orientador e seus
orientados por e-mail, deixando claro que ele estará a disposição
para nos orientar sempre que necessário, informando os seus
contatos, sua sala e horários disponíveis para reuniões. Maior
comunicação/divulgação via poli- mail sobre quadro de horários de
atendimento e propostas de atividades extra curriculares.
Acho que falta compromisso e respeito da parte dos docentes pelos
discentes. Essa falta de respeito por nós é o motivo de minha maior
insatisfação com a Universidade. Ouvir a sugestão dos alunos
quanto a mudança dos professores que lecionam disciplinas com alto
grau de reprovação, ou em casos que os alunos passam em todas as
disciplinas, mas apresentem problemas em apenas uma. Muitas das
vezes o problemático não é o aluno, e sim o professor.
A impressão que dá é que a maioria dos professores da UFRJ não
dão a mínima para o que é ensinado aos alunos, se eles realmente
aprendem ou não, e que o objetivo principal é que os alunos saiam
frustrados e odeiem a faculdade. O orientador deveria ser mais
presente na vida acadêmica do aluno. Até agora a única interação
que os alunos do meu período tiveram com seus orientadores foi na
confirmação de inscrição em disciplinas. Fora isso não conheço
ninguém que tenha tinha uma real interação.
Acredito que o acesso a orientação acadêmica deveria ser facilitado,
pois o contato com a coordenadora do curso se da apenas
pessoalmente o que muitas vezes é inviável, ou seja, responder os emails dos alunos já seria um bom começo.

Há ainda o que mostram que a orientação acadêmica não é relevante por
considerarem que não tiveram dificuldades durante o curso, o que explica em parte o
índice de indiferença para muitas variáveis do questionário fechado:
Eu não precisei da orientação acadêmica, só falei com o meu
orientador quando fui apresentado a ele na matéria "Introdução a
engenharia civil". Talvez por não ter tido dificuldades em relação as
matérias, por isso eu marquei em grande parte das respostas
"indiferente".
No meu ponto de vista, a orientação é muito boa pra quem está
tendo dificuldades ou pra quem está trocando de curso. Não sei se
meu desempenho teria sido melhor caso tivesse mais contato com o
orientador. Mas essa relação fica totalmente por conta do aluno, ele
que tem que procurar.
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4.6 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
Nesta seção serão apresentados serão apresentados os resultados do
modelo logístico, que objetiva analisar relação entre as respostas dos alunos e a
opinião destes quanto a considerarem ou não a avaliação acadêmica importante em
sua formação.
A partir das relações entre diferentes variáveis, é possível fazer uma análise
mais aprofundada das respostas dos alunos sobre diferentes aspectos da orientação
acadêmica no Curso de Engenharia Civil.
O modelo escolhido teve 75,3% de concordância e o p-valor do teste de
Homer e Lemeshow (MORETTIN; BUSSAB, 1987) apresentou um p-valor maior
que 0.05, o que indica, portanto, que o modelo teve um bom ajuste.

Tabela 7 - Teste de Hosmer e Lemeshow
Qui-Quadrado

Graus de liberdade

p-valor

6.4080

8

0.6016

Fonte: A autora (2014).

A seguir é apresentada a tabela de razão de chances estimada pelo modelo
logístico escolhido.

Tabela 8 - Razões de chances estimadas pelo modelo logístico
Perfil do aluno respondente
Modalidade de Ensino Médio: Profissional técnico
vs. Regular
Tipo de bolsa: recebe bolsa vs. não recebe bolsa
Ensino Médio: escola particular vs. escola pública
Relação do discente com o Orientador Acadêmico:
tempo oferecido para orientação acadêmica
Ciclo básico: cumpriu vs. não cumpriu
Dificuldade durante o curso: sim vs. não

Razão de chances
6,654
4,199
3,624
1,292
0,430
0,204

Fonte: A autora (2013).

Pode-se concluir a partir dos resultados que:
- O aluno que fez curso técnico durante o Ensino Médio tem 6.654 a mais de
chance de considerar a orientação acadêmica importante, se comparado ao aluno
do curso regular.
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- O aluno que recebe bolsa tem uma chance 4,199 vezes maior de
considerar a orientação acadêmica importante para sua formação, se comparado ao
aluno que não tem bolsa.
- Um aluno que estudou em escola particular durante o Ensino Médio tem
3,624 mais de chance de achar que a orientação acadêmica é importante,
comparando-se com um aluno que estudou em escola pública.
- A cada aumento de uma unidade na avaliação referente ao tempo
oferecido pelo orientador acadêmico, aumenta em 29,2% a chance do aluno
considerar a orientação importante para sua formação.
- O aluno que não cumpriu o ciclo básico tem 57% a menos de chance de
considerar a orientação acadêmica importante se comparado a um aluno que
cumpriu o ciclo básico.
- Um aluno que diz não ter tido dificuldade em relação ao desempenho
acadêmico ou quanto à identificação com o curso escolhido tem 79,6% a menos de
chance de considerar a orientação acadêmica importante se comparado a um aluno
que teve dificuldade. É importante lembrar que por esta ter sido uma pergunta de
cunho íntimo, necessariamente nem todos os alunos com maior CR declararam ter
tido dificuldade durante o curso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Considerando as limitações do trabalho, por este não abranger a totalidade do
Curso de Engenharia Civil, serão apresentadas algumas sugestões, com o propósito
de subsidiar os tomadores de decisão da Instituição, uma vez que "[...] a meta da
avaliação é dar respostas a perguntas avaliatórias significativas que são
apresentadas, ao passo que os papéis da avaliação se referem às maneiras pelas
quais essas respostas são usadas" (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004,
p. 39).
Primeiramente, é importante pontuar que o presente trabalho representa
somente, os julgamentos dos discentes que se disponibilizaram a responder o
questionário enviado por e-mail, e que, apesar da heterogeneidade da amostra, há
muitos estudantes com baixo rendimento acadêmico, que não participaram da
avaliação. Isso não invalidada o estudo, pois parcela significativa dos estudantes,
independentemente do rendimento, já obteve mais de uma reprovação em disciplina.
Ademais, a maior parte dos respondentes da amostra está enquadrada na faixa
etária de 20-24 anos. Como esta faixa de idade corresponde à maior parcela do total
de alunos do Curso de Engenharia Civil, há, portanto, uma qualidade de
transferência da amostra, que dá consistência aos dados levantados.
Quanto à avaliação da orientação acadêmica, os respondentes indicam que
esta é um relevante instrumento de apoio pedagógico, orientação profissional,
elucidação de procedimentos administrativos e orientação vocacional. De fato, os
estudantes evidenciam que a orientação acadêmica não tem se mostrado eficaz
nesses aspectos, necessitando urgentemente de reformulação geral.
Um dos pontos destacados é que há uma indefinição do papel de cada uma
das categorias avaliadas. Ou seja, o professor orientador, a COAA e o coordenador
realizam as mesmas atividades, parecendo não ter atribuições específicas, o que de
acordo com os respondentes, se define como uma indiferença ou ausência de
atenção quando demandada.
Ao avaliar o corpo de professores orientadores, coordenação do curso e
COAA, é notável a parcela de alunos que os avaliam de forma negativa em diversos
aspectos. Muitos dos estudantes mencionam a ausência de acompanhamento ou do
total desconhecimento do orientador acadêmico, a falta de tempo, destacando que
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grande parte do corpo docente não possui disponibilidade para se reunir com os
alunos.
Observa-se, de uma maneira geral, que há muitos aspectos a serem
considerados na orientação acadêmica. A questão da obrigatoriedade do professor
associado e colaborador de serem orientadores acadêmicos é um ponto relevante
para se colocar em discussão. Este e outros aspectos foram levantados pelos
respondentes.
A

seguir

serão

apresentadas

algumas

sugestões,

categorizadas

hierarquicamente de acordo com o organograma funcional: primeiramente, a
coordenação do curso, seguida da COAA e CPO.
Visando, sobretudo, o aprimoramento da orientação acadêmica, sugere-se à
Coordenação do Curso:
- realizar encontros conjuntos de orientação acadêmica, com periodicidade
pré-definidas pela coordenação do curso;
- identificar desde nos primeiros semestres letivos do curso os discentes
mais propensos à evasão;
-

realizar, pelo menos uma vez por semestre, uma reunião conjunta da

COAA e CPO com a Coordenação, de acordo com a Resolução que rege a
orientação acadêmica na Instituição-Resolução CEG 03/97 (UFRJ, 1997), para
definir os orientadores acadêmicos e os seus respectivos orientandos;
- promover a informação ao aluno via e-mail e site institucional sobre a
existência de procedimentos normativos contidos nas Normas Acadêmicas da
Instituição (UFRJ, 2004);
- elaborar documento que discrimine com mais clareza os papéis do
orientador acadêmico, coordenador do curso e COAA. Os textos das resoluções
normativas são extremamente genéricos, o que pode dificultar a delimitação de
atribuições.
Visando, sobretudo, o aprimoramento da orientação acadêmica, sugere-se à
COAA:
- preparar o docente para atuar como orientador acadêmico, produzindo um
manual de instruções, que explicite de modo aprofundado o Currículo do curso e do
fluxograma curricular como instrumento de apoio, bem como questões relacionadas
à inscrição de disciplinas, normas acadêmica, dentre outros assuntos. A elaboração
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do

manual

seria

produzida

por

professores

voluntários,

que

conheçam

profundamente a Instituição;
- convocar obrigatoriamente o aluno desde a segunda reprovação, para
evitar maiores problemas futuramente. Para isso é necessário um trabalho conjunto
da Coordenação do Curso, da COAA e do CPO. A Comissão de Orientação e
Acompanhamento Acadêmico contata somente os alunos com baixo rendimento
acadêmico, ou seja quando estes tenham mais de quatro reprovações em uma
disciplina, CRA menor que 3 ou que tenham ultrapassado o período máximo de
integralização;
- enfatizar aos alunos desde o primeiro período de aprovação no curso de
Engenharia Civil, que o índice de reprovações em disciplinas do Ciclo Básico é alto,
e que o não cumprimento do Ciclo Básico, impede o estudante de exercer diversas
atividades acadêmicas, como o estágio, por exemplo;
- dar maior destaque à orientação acadêmica nos quatro primeiros períodos,
de modo a enfatizar sobre a importância do cumprimento das disciplinas do Ciclo
Básico;
- acompanhar o desempenho acadêmico do estudante, verificando a cada
semestre letivo as eventuais reprovações, de acordo com a Resolução CEG
10/2004;
Visando, sobretudo, o aprimoramento da orientação acadêmica, sugere-se à
CPO:
- fornecer um CPO integral, ou seja, que todos os professores, incluindo os
professores substitutos e temporários integrem o corpo de orientadores acadêmicos.
Isso permitiria uma diminuição da sobrecarga de trabalho do coordenador do curso,
bem como do trabalho da COAA e um apoio

fundamental para os estudantes,

contribuindo deste modo para a minimização da evasão e retenção no Curso de
Engenharia Civil;
- iniciar a orientação acadêmica efetiva desde o primeiro período com a
atuação do CPO;
- orientar o aluno desde a matrícula quanto às atividades realizadas pelo
engenheiro civil.
A atuação mais direta, nos pontos levantados pelos estudantes, talvez seja o
modo mais indicado de garantir a eficácia da orientação acadêmica.
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Finalmente, sugere-se que este estudo seja estendido sob o ponto de vista
dos professores do Curso de Engenharia Civil, visando à contribuição destes à
tomada

de

decisões

e

o

aprimoramento

da

orientação

acadêmica.
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APÊNDICE A - Avaliação discente da orientação acadêmica na
Escola Politécnica da UFRJ
Este é um questionário que visa avaliar os instrumentos de orientação acadêmica na Escola
Politécnica da UFRJ. Você encontrará questões relacionadas a algumas características
pessoais, à sua formação educacional e ao seu desempenho acadêmico.
É importante destacar que, esta avaliação será utilizada para o aprimoramento do trabalho
de orientação acadêmica do Curso de Engenharia Civil.
Por isso, é muito importante a sua colaboração, que será mantida no anonimato. Procure,
por favor, responder a todas as perguntas.
Agradecemos por sua participação.
*Obrigatório
Perfil do aluno respondente:
Dados Pessoais
1. Sexo*
( ) Feminino.
( ) Masculino.
2. Idade*
( ) 17 a 20.
( ) 20 a 24.
( ) 24 a 30.
( ) 30 a 40.
( ) acima de 40.
3. Estado Civil*
( ) Solteiro(a).
( ) Casado(a).
( ) Viúvo(a).
( ) Divorciado(a).
4. Reside no município do Rio de Janeiro?*
( ) Sim.
( ) Outro: ____________________________
5. No Ensino Médio, você estudou:*
( ) Integralmente em escolas públicas.
( ) Integralmente em escolas particulares.
( ) Maior parte em escola pública.
( ) Maior parte em escola particular.
6. Qual a modalidade de Ensino Médio que você concluiu o curso?*
( ) Regular (Formação geral).
( ) Profissional técnico.
( ) Supletivo/ Educação de Jovens e Adultos.
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7. Você trabalha?*
A pergunta se refere a trabalho que configure relação de emprego. (NÃO serve, portanto,
estágio, monitoria ou quaisquer outras atividades extracurriculares).
( ) Não.
( ) Sim.
8. Se sim, qual a área de atuação?*
( ) Comércio.
( ) Indústria.
( ) Serviços.
( ) Outro: ____________________________
9. Tipo de Regime de trabalho?*
( ) CLT-Empregado de Empresa privada.
( ) CLT-Empregado de Empresa pública.
( ) Estatutário-Servidor de Órgão Público.
( ) Prestador de Serviços.
( ) Autônomo.
( ) Outro: ____________________________
10. Qual tipo de função exerce?*
( ) Gerencial.
( ) Tecnico.
( ) Operacional.
( ) Apoio Administrativo.
( ) Outro: ____________________________
11. Recebe alguma bolsa?*
( ) Sim.
( ) Não.
12. Qual tipo de bolsa?*
( ) Bolsa auxílio.
( ) Benefício moradia.
( ) Monitoria.
( ) Estágio.
( ) Acesso-permanência.
( ) Iniciação científica.
( ) Outro: ____________________________
Dados acadêmicos:
13. Qual período cursa? *
14. Qual o seu CRA? *
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15. Cumpriu o Ciclo Básico? *
O Ciclo Básico corresponde às disciplinas dos quatro primeiros períodos letivos do Curso de
Engenharia.
( ) Sim.
( ) Não.
16. Você foi reprovado em uma mesma disciplina por mais de duas vezes? *
( ) Sim.
( ) Não.
17. Qual disciplina obteve o maior número de reprovações? *
Responda qual disciplina e o número de vezes que foi reprovado. Ex: Física I- 4 vezes.
18. Em que período esta disciplina está na grade curricular?*

19. Quais os motivos que o levou a ter dificuldades durante o curso: *
( ) Pessoais.
( ) Saúde.
( ) Trabalho.
( ) Financeiro.
( ) Deficiência no Ensino Médio/Fundamental.
( ) Outro: ____________________________
20. Você faz o curso que realmente gosta? *
( ) Sim.
( ) Não.
21. Qual era a sua outra opção de curso?

22. Fatores que influenciaram na escolha do Curso de Engenharia Civil: *
Se necessário, marque mais de uma opção.
( ) Mercado de trabalho.
( ) Objetivos pessoais.
( ) Excelência do curso.
( ) Qualidade institucional.
( ) Interesse por matemática.
( ) Interesse por física.
( ) Influência da Família.
( ) Influência dos Amigos(as).
( ) Falta de opção.
( ) Formação/Qualidade do corpo docente.
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23. Que fatores de ordem pessoal geram insatisfação em relação ao curso? *
( ) O curso não tem atendido às minhas expectativas.
( ) Apresenta dificuldades nas disciplinas do Ciclo Básico, principalmente Física e Cálculo.
( ) Falta de adequação do curso aos interesses pessoais.
( ) Apresenta problemas familiares e de ordem econômico.
( ) Perspectivas desmotivadoras quanto ao mercado de trabalho.
( ) Gostaria de ingressar em outro curso.
( ) Outro: ____________________________
Avaliação da Orientação acadêmica:
24. A orientação acadêmica lhe proporciona(ou) uma melhor adaptação ao curso e ao
ambiente acadêmico? *
Instruções para preenchimento: 1 Discordo totalmente. 2 Discordo. 3 Sem opinião. 4
Concordo. 5 Concordo totalmente
1
2
3
4
5

25. O orientador acadêmico tem cumprido o papel de auxiliar nas eventuais
deficiências acadêmicas dos discentes e ajudá-las a corrigi-las. *
Instruções para preenchimento: 1 Discordo totalmente. 2 Discordo. 3 Sem opinião. 4
Concordo. 5 Concordo totalmente
1
2
3
4
5

26. O orientador acadêmico tem cumprido o papel de conscientizar sobre a
importância das disciplinas do Ciclo básico para formação e compreensão dos
conteúdos das disciplinas específicas do curso? *
Instruções para preenchimento: 1 Discordo totalmente. 2 Discordo. 3 Sem opinião. 4
Concordo. 5 Concordo totalmente
1
2
3
4
5

27. Você apresenta algum tipo de dificuldade com relação ao desempenho acadêmico
ou quanto à identificação com o curso escolhido? *
( ) Sim, de desempenho acadêmico.
( ) Sim, de identificação com o curso.
( ) Sim, ambas as dificuldades.
( ) Não, nenhuma dificuldade.
28. É acompanhado ou já foi acompanhado pela Comissão de orientação e
acompanhamento acadêmico (COAA)? *
( ) Sim.
( ) Não.
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29. Você considera que a orientação acadêmica tem algum tipo de implicação na sua
formação ? *
( ) Sim.
( ) Não.
30. Se sim. Por quê? *
( ) Contribuir para o aumento do empenho no curso.
( ) Colaborar com um melhor desempenho em determinadas disciplinas.
( ) Algumas disciplinas do curso passam a ter um significado diferente.
( ) Outro: ____________________________
31. Você considera que a orientação acadêmica na Universidade contribui nas suas
decisões acadêmicas e profissionais? *
( ) Sim.
( ) Não.
32. Se sim, em quais: *
( ) Auxiliar na confirmação da escolha profissional já realizada.
( ) Auxiliar na reflexão das perspectivas profissionais.
( ) Possibilitar rever o que já havia vivenciado durante o curso.
( ) Favorecer a possibilidade de refletir sobre a escolha do curso e a sua própria formação
profissional.
( ) Contribuir para a superação de dificuldades.
( ) Contribuir para a compreensão da função e atribuições do engenheiro civil.
( ) Outro: ____________________________
33. Contribuição da orientação acadêmica.*
Instruções para preenchimento das questões a seguir: 1 - Significa que está Muito
Insatisfeito em relação ao item avaliado, sendo totalmente contrário às expectativas;
2 - Significa que está Insatisfeito em relação ao item avaliado; 3 - Significa que o item
avaliado é Indiferente; 4 - Significa que está Satisfeito em relação ao item avaliado;
5 - Significa que está Muito Satisfeito em relação ao item avaliado, atendendo ao máximo
suas expectativas.
1-Muito
insatisfeito
Contribuição do
Coordenador do curso na
Orientação Acadêmica.
Contribuição da Comissão
de orientação e
acompanhamento
acadêmico na Orientação
Acadêmica.
Contribuição do orientador
acadêmico na Orientação
Acadêmica.

2345-Muito
Insatisfeito Indiferente Satisfeito satisfeito

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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34. Relação do discente com o COORDENADOR DO CURSO: *
1-Muito
2345-Muito
insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito satisfeito
Tempo oferecido para
( )
( )
( )
( )
( )
orientação.
Qualidade do atendimento
(Eficiência no atendimento das
( )
( )
( )
( )
( )
solicitações e na resolução de
eventuais problemas).
Incentivo do coordenador para
participação/realização de
atividades extracurriculares
( )
( )
( )
( )
( )
(ex: Estágio, Iniciação
Científica, Monitoria,
Extensão, etc).
Incentivo do coordenador na
produção de artigos
( )
( )
( )
( )
( )
acadêmicos.
Relacionamento da
Coordenação do Curso com
( )
( )
( )
( )
( )
os discentes (Facilidade de
acesso ao coordenador).
Transmissão das normas
acadêmicas e procedimentos
( )
( )
( )
( )
( )
administrativos aos discentes.
Empenho do coordenador no
desenvolvimento e qualidade
( )
( )
( )
( )
( )
do curso de Engenharia Civil.

35. Relação do discente com o ORIENTADOR ACADÊMICO *
1-Muito
2345-Muito
insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito satisfeito
Tempo oferecido para
( )
( )
( )
( )
( )
orientação acadêmica.
Qualidade do atendimento
(Eficiência no atendimento das
( )
( )
( )
( )
( )
solicitações e na resolução de
eventuais problemas).
Incentivo do orientador para
participação/realização de
atividades extracurriculares
( )
( )
( )
( )
( )
(ex: Estágio, Iniciação
Científica, Monitoria, etc).
Incentivo do orientador para a
produção de artigos
( )
( )
( )
( )
( )
acadêmicos.
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36. Relação dos discentes com a Comissão de Orientação e Acompanhamento
Acadêmico (COAA): *
1-Muito
2345-Muito
insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito satisfeito
Tempo oferecido para
( )
( )
( )
( )
( )
orientação.
Qualidade do atendimento
(Eficiência no atendimento das
( )
( )
( )
( )
( )
solicitações e na resolução de
eventuais problemas).
Transmissão das normas
acadêmicas e procedimentos
( )
( )
( )
( )
( )
administrativos aos discentes.
37. Quais são as suas sugestões e críticas para que a orientação acadêmica do Curso
seja aprimorada?

