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1 PRODUTOS 

 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa para obtenção do titulo de mestre, 

foram produzidos dois produtos, o primeiro produto Vem comigo Calouro! , com o 

objetivo de acolher o discente, em seu primeiro dia de aula, no ensino superior e o 

segundo produto Repaginação de um link na página da faculdade, o qual tem como 

objetivo esclarecer as dúvidas sobre os cursos ministrados pela instituição, a 

estudantes do ensino médio e/ou outras pessoas que queiram conhecer os cursos. 

 

1.1 Produto: Vem comigo Calouro! 

 

Consiste em um comitê de boas vindas aos discentes ingressantes, formado 

por estudantes dos segundo, terceiro e quarto anos, coordenadores, professores, 

funcionários de outros setores como policlínica, laboratórios, biblioteca e secretaria, 

que irão norteá-los pela Instituição de ensino superior, mostrando-lhes os locais de 

maior importância, tirar dúvidas e palestrar sobre o curso escolhido pelo calouro. 

Através dos dados obtidos pelas literaturas e pela pesquisa, é notório que o 

primeiro ano de graduação faz-se um período crucial para a adaptação e integração 

ao novo ambiente, onde o estudante desenvolve um ajustamento para a sua 

adaptação e integração ao novo ambiente. A maneira como é vivenciada pode 

repercutir de forma positiva ou negativamente, no seu rendimento acadêmico 

desencadeando situações que cominem na permanência ou no abandono do curso; 

para tal a faculdade tem papel importante ao ajudar os calouros em sua adaptação. 

Nesse sentido, considerar-se-á de estratégias institucionais que favorecem o 

acolhimento do aluno recém-ingresso e que podem afetar para a sua permanência e 

satisfação. (FERREIRA, FERNANDES, 2015; ALBANESE et al,. 2014;  ALMEIDA, 

2012; CUNHA, CARRILHO, 2005). 

Para que ocorra uma boa adaptação se faz necessário o olhar diferenciado 

aos estudantes, principalmente no momento do seu ingresso ao ensino superior, por 

se tratar de um ano crítico para o seu ajustamento ao meio acadêmico. Nesse 

período, ingressarão em um meio desconhecido, estabelecerão relações com novos 

pares, assumirão novas responsabilidades, confrontarão com um ambiente de 

ensino aprendizagem menos estruturado, o que pode gerar mudanças de natureza 
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educativa, ecológica e desenvolvimental. (SOARES et al 2015; ALBANAES et al, 

2014). 

O sucesso no processo de adaptação, especialmente no primeiro ano, 

aparece como indicativo importante para a persistência e o sucesso do aluno ao 

longo das suas experiências acadêmicas, assim como determina padrões de 

desenvolvimento estabelecidos pelos discentes ao longo da sua vida universitária. 

(ALBUQUERQUE, 2008; CUNHA e CARRILHO 2005) Por isso, o acolhimento 

realizado pela nova realidade de ensino aprendizagem pode ser determinante na 

continuidade destes estudantes no ensino superior. 

Para Albanaes et al (2014, p. 143) “as atividade de acolhimento podem 

contribuir para uma aproximação positiva do calouro à instituição e ao curso”. Os 

autores Soares et al (2015), Albanaes e colaboradores (2014) salientam a 

importância das informações relativas a vida acadêmicas estarem acessíveis aos 

ingressantes, como facilitador desse processo adaptativo a nova realidade 

estudantil.  

Essa atividade de acolhimento no primeiro dia de aula será uma das 

estratégias de inserção desse estudante ao novo contexto socioeducativo. Nessa 

instituição já ocorrem outras atividades de acolhimento ao estudante, como a aula 

magna que ocorre no mês de março, no qual todos os estudantes ingressantes são 

recebidos pelo reitor da Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, e as semanas de 

palestras que cada curso promove ao longo do ano letivo, no qual participam 

estudantes de todos os semestres dos seus cursos e dos outros cursos da área da 

saúde e vários palestrantes são convidados para o evento. 

 

1.1.1 Objetivos 

 

• Acolher os discentes ingressantes, a fim de que não se sintam “perdidos” 

e desnorteados dentro da instituição por ser uma experiência nova em um novo 

ambiente. 

• Sanar dúvidas dos estudantes ingressantes sobre o curso e também 

sobre a estrutura física e burocrática da instituição. 

• Orientar os alunos, a respeito do curso escolhido, da metodologia 

aplicada às disciplinas, do meio de avaliação e dos estágios. 
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1.1.2 Materiais utilizados 

 

Os materiais utilizados serão: um vídeo institucional apresentado em data 

show, fotos dos eventos ocorridos no ano anterior, previamente avaliado pelo 

coordenador, placas informativas, guia estudantil com as normas da instituição e 

panfletos informativos confeccionados pela própria instituição. 

 

1.1.3 Participantes 

 

Os participantes serão: coordenador dos cursos da saúde, docentes, alunos 

do 3º, 5º, 7º e 9º semestres, funcionários dos laboratórios da instituição, da 

policlínica, da biblioteca, da secretaria e estudantes ingressantes. 

Os estudantes serão escolhidos pelo coordenador do curso no fim do ano 

anterior, esses discentes elaborarão uma pequena palestra para apresentar aos 

calouros, essas palestras passarão por uma aprovação do coordenador. 

Os funcionários da instituição serão comunicados previamente sobre o 

evento. 

 

1.1.4 Descrição da Atividade 

 

Os discentes dos outros semestres ficarão nas entradas da faculdade com 

placas informativas recepcionando os calouros, acompanhando e/ou indicando a 

sala destinada ao evento. 

Para o evento, será locado uma sala dentro da instituição para recepção dos 

novos estudantes, o coordenador dará as boas vindas aos alunos ingressantes e 

apresentará os docentes e discentes dos outros anos. 

O coordenador fará uma pequena palestra sobre o seu curso, como funciona 

as semanas de provas, os valores das provas, relatórios de aula prática, trabalho de 

hora aula/hora relógio, eventos de final de semana com a comunidade e semanas 

acadêmicas dos cursos e ao final de sua palestra apresentará parte do seu corpo 

docente. 

Após essa fala inicial do coordenador, um aluno de cada ano (3º, 5º, 7º e 9º 

semestres) relatará suas vivências sobre o ano que passou, exemplo: o discente do 
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5º semestre irá contar sobre a sua vivência e aprendizados dos 3º e 4º semestres. 

As palestras serão de curta duração, no máximo 10 minutos. 

A seguir será passado um filme institucional com todas as atividades 

desenvolvidas pelo curso, e também outro filme curto montado pelos estudantes 

contendo fotos dos próprios estudantes, previamente avaliado pelo coordenador do 

curso. 

Ao final das palestras em sala, realizar-se-á um tour pela faculdade a fim de 

mostrar os lugares mais importantes, tais como: a policlínica, a biblioteca, os 

laboratórios e a secretária. Em cada setor haverá funcionários explicando o 

funcionamento do mesmo; já nos laboratórios, os docentes juntamente com os 

discentes dos outros semestres poderão demonstrar alguns procedimentos 

realizados naquelas salas. 
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2 PRODUTO: REPAGINAÇÃO DE UM LINK NA PÁGINA DA 

FACULDADE 

 

 

 
         Figura 1 – Faculdades Integradas do Vale do Ribeira 
         Fonte: FVR, 2018. 

 

 

O sucesso no ensino médio é um fator que pode influenciar no ensino 

superior. (GISI, PEGORINI, 2016; PINHO et al. 2016; SOARES et al, 2015; 

FAGUNDES, 2014) A satisfação dos discentes em sua formação prévia é um fator 

importante a ser considerado, uma vez que esse consiste em um ponto fundamental 

para aquisição de futuras aprendizagens, onde ele desenvolveu bons hábitos de 

estudos, base de conhecimento e habilidades sociais, o que pode garantir o sucesso 

quando ingressam na universidade. Porém, através das falas desta pesquisa e pela 

literatura, é explanado sobre a baixa qualidade do ensino prestado. 

A baixa qualidade no ensino médio pode resultar em futura evasão no ensino 

superior, pela falência do preparo anterior dos alunos para as exigências da vida 

acadêmica (SANTOS, SILVA, 2011). Dias et al (2010) ressaltam que muitos desses 

estudantes não gostam de pesquisar, não aprendem a se expressar de forma lógica 

e racional tendo dificuldades em se integrar ao curso. 

Na educação básica essa baixa qualidade ocorre tanto no Vale do Ribeira 

como nas demais localidades do Brasil e pode ser mensurada pelos exames 

internacionais aplicados anualmente, repercutindo na baixa eficiência desse ensino 
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com insuficiências de componentes do candidato ao ensino superior, criando 

dificuldades de adaptação e acompanhamento do curso (LOBO, 2012; ALMEIDA et 

al, 2012; ZAGO, 2006 ). 

O ensino médio possui papel relevante na transição do estudante para o 

ensino superior, neste item destacam-se os conteúdos abordados e a orientação 

vocacional. Sendo esta como parte direcionadora da escolha do curso a ser 

frequentado futuramente. A orientação vocacional deficiente para os candidatos ao 

ingresso na instituição do ensino superior, pode gerar decepção e abandono com o 

curso ou área escolhido. (ALBUQUERQUE, 2008; APPIO et al, 2016). 

A escolha da profissão é o item mais importante para todos que pretendem 

ingressar no ensino superior, visto que será a construção da sua carreira, no qual 

terá que dedicar tempo, estudo e dispor da parte financeira para custeá-la. Nesse 

momento, é valioso o papel da escola do ensino médio, com atividade vocacional 

com intuito de orientar seus alunos sobre a melhor escolha, de acordo com o seu 

perfil. (PINHO et al, 2016) 

A orientação vocacional deficiente para os futuros ingressantes do ensino 

superior pode gerar decepção com o curso ou área escolhida, essas escolhas 

inadequadas podem ser influenciadas por amigos, familiares, modas, profissionais 

da área e não por vocação. (APPIO et al, 2016; ALBUQUERQUE, 2008). 

Tais escolhas inadequadas do curso podem afetar o compromisso e a 

motivação com o curso escolhido. Estes são alguns fatores que podem pesar na 

decisão de permanecer no curso. (APPIO et al 2016; FERREIRA, FERNANDES,  

2015; TONTINI, WALTER, 2014; FAGUNDES, 2014; ALMEIDA et al, 2012)  

Através da analise de conteúdo realizado após as entrevistas, foi verificado 

que os discentes entrevistados não tiveram orientação sobre os cursos escolhidos 

nas escolas do ensino médio. Muitos explanaram a dificuldade na escolha da 

carreira a seguir, principalmente pela falta de conhecimento sobre os cursos. 

Neste contexto, o portal virtual pode ser um potente divulgador sobre 

informações dos cursos, ambiente universitário, programas e bolsas, que servem 

também para esclarecer duvidas sobre a escolha da futura profissão. 

As Faculdades Integradas do Vale do Ribeira disponibilizam um site o qual os 

docentes e discentes utilizam como ferramentas para trabalho e estudos. Em sua 

página inicial contêm informações sobre os eventos, calendário da faculdade, os 
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cursos, a política da faculdade, informativos, serviços ofertados pela faculdade e o 

Portal. 

Para os docentes e discentes uma das ferramentas mais utilizadas é o Portal, 

onde os docentes inserem artigos e conteúdo das disciplinas, e os discentes por sua 

vez tem mais essa ferramenta para seus estudos, através dele também é possível 

se comunicar com o professor. 

Aos estudantes do ensino médio ou outra pessoa que esteja interessado em 

ler ou entender sobre os cursos ofertados, ao entrar no site, encontrarão um link 

com informações dos cursos, porém esse link tem poucas informações a esclarecer 

e quando o faz, não é de forma clara e simples, podendo não esclarecer as dúvidas 

desses visitantes. 

 

2.1 Objetivo 

 

O objetivo da melhora desse link está relacionado a esclarecer todas as 

possíveis dúvidas dos futuros ingressantes, que ao procurar saber sobre os cursos, 

possam encontrar nesse site.  

Na reformulação do link dos cursos, terá como função de esclarecer dúvida 

dos visitantes sobre o curso pretendido, de forma clara e simples, com fotos e 

vídeos, subdivididos por semestre. 

 

2.2 Material utilizado 

 

O Material para a reformulação do link será utilizando vídeos institucionais, 

fotos e vídeos coletados pelos discentes e docentes aprovados pelos coordenadores 

dos cursos, artigos ou textos confeccionados pelos discentes, docentes e/ou 

coordenadores dos cursos, aprovados pelos coordenadores. 

 

2.3 Participantes  

 

Os participantes do projeto serão os funcionários do Centro de 

Processamento de Dados (CPD), coordenadores dos cursos, docentes e discentes. 

O link será atualizado pelo menos uma vez por semestre, os dados serão 

enviados para o CPD pelos coordenadores dos cursos, que por sua vez realizarão a 
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coleta das fotos e/ou vídeos dos eventos que ocorrem no decorrer do semestre 

pelos docentes e/ou discentes. Esses dados serão inseridos na página da faculdade 

através do CPD. 

A parte escrita dos eventos e sobre o curso pode ocorrer em parceria entre 

coordenador, docentes e discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALBANAES, P ET AL. Do trote à mentoria: levantamento das possibilidades de 
acolhimento ao estudante universitário. Revista Brasileira de Orientação 
Profissional. V. 15, n.2; 143-152, Jul-dez. 2014. 

 
ALBUQUERQUE, T. Do abandono à permanência num curso de ensino superior. 
Revista de Ciências da Educação. Portugal, Nº 7. Set/dez, 2008. 
 
ALMEIDA, L; ARAUJO, C.M.M; AMARAL, A; DIAS, D. Democratização do acesso e 
do sucesso no ensino superior: uma reflexão a partir das realidades de Portugal e do 
Brasil. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP. V. 17, n. 3, p. 899-920, nov. 2012. 
 
APPIO, J; PEREIRA, A.R.; MARCON, D. L.; FRIZON, N. N. Atributos de 
permanência de alunos em instituição pública de ensino superior. Revista GUAL, 

Florianópolis, v.9, n. 2, p. 216-237, maio 2016. 
 
CUNHA, S.M; CARRILHO, D.M. O processo de adaptação ao ensino superior e o 
rendimento acadêmico. Psicologia Escolar e Educacional, Campinas, v.9, n.2, 

dez., 2005. 
 
DIAS, E.C.M; THEÓPHILO C.R.; LOPES, M.A.S. Evasão no ensino superior: 
estudos dos fatores causadores de evasão no curso de ciências contábeis da 
Universidade Estadual de Montes Claros- Unimontes-MG. In: Congresso USP de 
iniciação científica em contabilidade. 7., São Paulo. Anais...São Paulo: Êxito, 

2010. 
 
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA, 2018. Disponível em: 
<www.fvr.com> Acesso em: 10 jul.2018. 
 
FAGUNDES, C.V..Percepção dos estudantes universitários acerca do acesso à 
educação superior: um estudo exploratório. Revista bras. Pedagogia. (online), 
Brasília v. 05, n.241. p. 508-525, set/dez. 2014. 
 
FERREIRA, F.; FERNANDES, P. Fatores que influenciam o abandono no ensino 
superior e iniciativas para a sua prevenção o olhar de estudantes. Educação, 
Sociedade e Cultura. nº 45, 177-197, 2015. 

 
GISI, M.L; PEGORINI, D.G. As políticas de acesso e permanência na educação 
superior: a busca da igualdade de resultados. Política e Gestão Educacional 
(online), v. 20, p. 21-37, 2016. 
 
LOBO, M.B.C.M. Panorama de evasão no ensino superior brasileiro: aspectos 
gerais das causas e soluções. Instituto Lobo/ lobo & Associados Consultoria, 2012. 
Disponível em: <http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/ 
documentos/final_apostila_palestra_abmes_evas%c3%a3%_modo_de_compatibilid
ade.pdf> Acesso em: 10 jul. 2018. 
 

http://www.fvr.com/
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/%20documentos/final_apostila_palestra_abmes_evas%c3%a3%25_modo_de_compatibilidade.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/%20documentos/final_apostila_palestra_abmes_evas%c3%a3%25_modo_de_compatibilidade.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/%20documentos/final_apostila_palestra_abmes_evas%c3%a3%25_modo_de_compatibilidade.pdf


12 
 

PINHO, A.P.M; TUPIRAMBÁ, A.C.R; BASTOS, A.V.B. O desenvolvimento de uma 
escala de transição e adaptação acadêmica. Revista de Psicologia, Fortaleza, v.7, 
n1, p.51-64, jan/jun. 2016. 
 
SANTOS, G.G.; SILVA, L.C. A evasão na educação superior entre debate social 
e objeto de pesquisa. SAMPAIO, SMR, org. Observatório da vida estudantil: 
primeiros estudos [online]. Salvador: EDUFBA, pp. 249-262, 2011. 
 
SOARES, A. M.; PINHEIRO, M. R.; CANAVARRO, J. M. P.Transição e adaptação ao 
ensino superior e a demanda pelo sucesso nas instituições portuguesas. 
Phychologia, Portugal, v. 58, n. 2, 2015.  

 
TONTINI, G.; WALTER, S. A. Pode-se identificar a propensão e reduzir a evasão de 
alunos? Ações estratégicas e resultados táticos para instituições de ensino superior. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 19, n.1, p. 89-110, mar. 2014. 

 
ZAGO, N. Do acesso à permanência no ensino superior: percurso de estudantes 
universitários de camadas populares. Revista Brasileira de Educação, v.11, n.32, 
maio/ago. 2006. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 PRODUTOS
	1.1 Produto: Vem comigo Calouro!
	1.1.1 Objetivos
	1.1.2 Materiais utilizados


	Ao final das palestras em sala, realizar-se-á um tour pela faculdade a fim de mostrar os lugares mais importantes, tais como: a policlínica, a biblioteca, os laboratórios e a secretária. Em cada setor haverá funcionários explicando o funcionamento do ...
	2 PRODUTO: REPAGINAÇÃO DE UM LINK NA PÁGINA DA FACULDADE
	2.1 Objetivo
	2.2 Material utilizado


	BIBLIOGRAFIA

