
Pesquisa 
 

 Movimenta UNIFESP - BIG 
Conecta 



A pesquisa “Movimenta Unifesp - 

BIG conecta” desenvolvida pelo 

Núcleo de apoio ao estudante 

juntamente com os bolsistas do BIG 

CONECTA, teve como objetivo 

conhecer as dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes da UNIFESP 

Campus Diadema durante o período 

de graduação. As informações obtidas 

trouxeram conhecimentos relevantes 

que podem ser transformados em 

ações de melhoria da vivência 

acadêmica.  
 

Apresentamos os resultados da 

pesquisa, divididos em dez categorias, 

nas quais as respostas analisadas 

foram condensadas a fim de facilitar a 

compreensão.  
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Tabela 1 - Porcentagem de dificuldades relatadas 
de acordo com as categorias 

Adaptação

Aprendizagem

Docência

Família

Financeiras

Infraestrutura

Moradia

Saúde

Segurança

Tempo

100% = 49 pessoas  



Adaptação  

Distância entre 
casa e 

universidade 

Falta de Campus 
único  

Perspectivas 
quanto a 

emprego/estágio  



Aprendizagem 

Dificuldades 
nas matérias 

em geral  

Coincidência 
de tempo e 
sobrecarga 

de atividades 
acadêmicas   

Falta de 
conteúdo 
base para 

compreensão 
de algumas 

matérias 



Docência 

Falta de 
informações 

gerais sobre as 
disciplinas 

Falta de 
comunicação e 

de 
relacionamento 

entre 
estudantes e 
professores 

Metodologia 
didática e 

método de 
avaliação  



Família  

Falta de 
apoio  

Ausência de 
convivência  

Dificuldades 
econômicas 



Financeiras  

Gastos com 
moradia, 

transporte e 
alimentação  

Desemprego 
pessoal ou 

familiar  

Valor do 
auxílio 

insuficiente  



Infraestrutura  

Ausência de ar 
condicionado, 
ventiladores, 

cortina e 
projetores nas 
salas de aula  

Horários e 
quantidade 

dos circulares 
internos não 
satisfatórios  

Horário da 
biblioteca e 

quantidade de 
livros  

Falta de 
lanchonete/ 
cantina e de 
locais para 

Convivência  

Falta de água, 
papel 

higiênico e 
limpeza nas 

unidades  



Moradia  

Gastos 
com 

moradia 

Divisão 
de 

quartos 



Saúde  

Falta de 
informação 
para acessar 

os serviços de 
saúde da 

universidade  

Alimentação 
inadequada 

Desmotivação 
e depressão   



Segurança 

Falta de iluminação 
no campus   



Tempo 

Conciliar 
trabalho e 

estudos  

Tempo gasto 
com 

deslocamentos  

Administração 
dos conteúdos 
das UCs que se 

acumulam 
durante o 
semestre  




