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RESUMO 

Objetivou-se com o presente trabalho compreender a importância do acolhimento, 
das interações no ambiente universitário e das práticas de recepção aos calouros no 
processo de adaptação durante o primeiro ano na universidade. Conscientes de 
todas as mudanças e necessidades de seus novos alunos a Universidade 
Tiradentes – UNIT no intuito de priorizar o processo pedagógico como forma de 
garantir a qualidade no ensino e a permanências dos seus discentes implantou o 
Programa de Integração de Calouros. O programa visa oferecer um acolhimento 
especial aos alunos ingressantes, viabilizando sua rápida e efetiva integração ao 
meio acadêmico.  
 
PALAVRAS-CHAVES: educação, evasão, integração  
 
ABSTRACT 
 
The objective with this article was to understand the importance of host interactions 
and environment in the university and practices for welcoming freshmen and the 
process of adaptation during the first year at university. Aware of all the changes and 
needs of his new students to University Tiradentes - UNIT in order to prioritize the 
educational process as a way of ensuring quality in teaching and permanence of their 
students implemented the Integration Program of Freshmen. The program aimed to 
offer a special welcome to new students, enabling their rapid and effective integration 
into the academic environment. 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE CALOUROS: UMA NOVA FORMA DE 
INGRESSAR NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A evasão no Ensino Superior brasileiro é um tema já discutido, a literatura que 

trata desta área tem sido interesse de estudo e de amplas discussões em 

instituições de todo o país.  

A evasão vem se impondo, como uma realidade a ser enfrentada no 

âmbito do ensino de graduação e inúmeros são os fatores que conduzem a tal 

realidade. Essa constatação, nos mostra um cenário provocador que aguça o 

esforço efetivo das Instituições de Ensino Superior no sentido de entender, explicar 

e buscar alternativas de combate as suas possíveis causas e consequências e 

assim criar estratégias de controle e combate ao abandono por parte dos discentes.  

Sabe-se que o ingresso na universidade representa uma série de 

transformações inclusive nas redes de amizade, em alguns casos representa mudar 

de cidade, de casa e até ficar longe da família, deste modo é importante que sejam 

averiguados os fatores causadores da evasão no âmbito das diversas instituições e 

cursos. Afinal, como pondera Biazus (apud SILVA, 2005): 

 

Por mais que se pesquisem os fatores determinantes da evasão 
discente, percebe-se que os mesmos se manifestam em graus 
distintos nos mais variados cursos das IES – Instituições de Ensino 
Superior, não havendo uma lógica uniforme que possa explicar 
homogeneidade à sua ocorrência no conjunto dos cursos, pois 
normalmente esses fatores estão relacionados a: características 
individuais, fatores internos e fatores externos às IES. [...] As causas 
internas são referentes aos recursos humanos, a aspectos didáticos 
– pedagógicos e à infra-estrutura. Já as causas externas são ligadas 
a aspectos sócio-político-econômicos e as causas relacionadas ao 
aluno são aquelas referentes à vocação e a outros problemas de 
ordem pessoal. 
 

Entende-se que o processo de adaptação durante o primeiro ano na 

universidade é bastante singular para o aluno uma vez que representa uma 

mudança no status social do individuo, pois concebe uma transição que se traduz 

em mais autonomia.  
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Conscientes de todas as mudanças e necessidades de seus novos alunos 

a Universidade Tiradentes - Unit, em parceria com a Superintendência Acadêmica e 

com a Diretoria de Graduação através do Centro de Inovação e Tecnologia 

Educacional - Cite, no intuito de priorizar o processo pedagógico como forma de 

garantir a qualidade no ensino e a fidelização de seus alunos implantou o Programa 

de Integração de Calouros com uma estrutura que se traduz em socializar com os 

discentes ingressantes conhecimentos imprescindíveis para seu desenvolvimento ao 

longo do curso.  

 

O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE CALOUROS 

 

Com o intuito de ampliar e enriquecer a formação dos discentes a 

Universidade Tiradentes – Unit conta com o Programa de Integração de Calouros 

em auxilio ao discente em sua trajetória universitária.  

Tal proposta tem como finalidade o enriquecimento do perfil do aluno nas 

mais variadas áreas do conhecimento, essências para a formação geral do individuo 

e a integração e generalização de conhecimentos e saberes por meio de disciplinas 

relacionadas aos cursos ofertados pela instituição.  

Estas atividades acontecem em um calendário especialmente 

desenvolvido para os discentes visto que o inicio das atividades deste grupo sempre 

antecede uma semana aos demais acadêmicos dando, desta forma, um 

atendimento especial e integral ao público-alvo de atendimento: os alunos calouros 

ingressantes nos diversos cursos ofertados na instituição. 

No desenvolvimento da proposta do Programa de Integração de Calouros 

foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

• Oferecer através de disciplinas especiais, conteúdos básicos e 

complementares a todos aos alunos ingressantes da instituição; 

• Promover a ampliação de conhecimentos por meio da constante atualização 

do processo formativo; 

• Possibilitar o exercício da reflexão em grupos heterogêneos quanto à 

formação básica e complementar; 

• Oferecer um acolhimento especial aos alunos ingressantes por processo 

seletivo ou por transferência viabilizando sua integração ao meio acadêmico. 
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• Promover a retenção dos alunos matriculados, evitando que eles abandonem 

o curso. 

O Programa de Integração de Calouros encontra-se estruturado em dois 

módulos, a saber: 

 

� Módulo I 

    PAPI – Programa de Apoio Pedagógico Integrado, ofertado através 

de cinco componentes básicos de estudo: Fundamentos de Matemática, Análise, 

Construção e Interpretação de Texto, Fundamentos de Biologia, Fundamentos de 

Química e Lógica e Programação Matemática.  

Neste módulo os discentes ingressantes tem acesso a um conjunto de 

conteúdos fundamentais para melhor aproveitamento dos seus estudos no âmbito 

da universidade. 

As disciplinas visam o desenvolvimento de competências e habilidades 

que auxiliem os alunos na produção acadêmica, referentes aos variados cursos em 

que estejam inseridos, oportunizando de forma flexível atender as demandas dos 

currículos e suas necessidades, contribuindo assim para a sua autonomia intelectual 

e para uma aprendizagem que respeite os conhecimentos prévios dos alunos e os 

utilizem para a contextualização do aprender com atividades dinâmicas e 

transformadoras. 

Apoiados no que nos aponta Moretto, (2003, p.17) que afirma: 

 

 “[...] aprender significativamente é dar sentido à linguagem que 
usamos, é estabelecer relações entre os vários elementos de um 
universo simbólico, é relacionar o conhecimento elaborado com os 
fatos do dia-a-dia, vividos pelo sujeito da aprendizagem ou por outros 
sujeitos.” (2003, p.17) 
 

Além disso, entre outros aspectos é levando em consideração também o 

perfil do professor que irá trabalhar com esse grupo de alunos, pois embasados em 

Delors (2003, p.152), acreditamos que: 

 

 “[...] a contribuição dos professores é crucial para preparar os 
jovens, não só para encarar o futuro com confiança, mas para 
construí-lo eles mesmos de maneira determinada e responsável.”  
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As disciplinas do Programa de Apoio Pedagógico Integrado - PAPI são 

ofertadas a todos os discentes ingressantes na instituição, de forma presencial com 

carga horária de 20h cuja frequência de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e ou atividades programadas, constitui-se requisito básico para 

certificação além das avaliações propostas no de correr do curso.  

Além de ampliar os conhecimentos e auxiliar os alunos no 

acompanhamento dos programas das atividades acadêmicas, podem ser 

contabilizadas no componente curricular das Atividades Complementares, 

imprescindível para a integralização do curso.  

A oferta de tal programa surge como uma forma de reverter à carência de 

conhecimentos básicos e as necessidades de um acompanhamento mais imediato 

por parte de alguns alunos, esta proposta leva em consideração os desafios da 

educação superior diante das intensas transformações que têm ocorrido na 

sociedade contemporânea, no mercado de trabalho e nas condições de exercício 

profissional.  

 

� Módulo II 

     Por dentro da UNIT, caracteriza-se na socialização de informações 

imprescindíveis sobre o curso em que o aluno esteja inserido e a Instituição. Neste 

módulo os alunos participaram de eventos e palestras onde puderam conhecer o 

histórico, a infraestrutura, os processos acadêmicos, programas e projetos que a 

Unit desenvolve. 

 O objetivo deste módulo do programa é garantir a integração dos 

calouros com a universidade, motivando e tornando mais fácil a vida acadêmica, 

especialmente no primeiro período letivo.  

Com tais ações buscou-se atender de forma significativa os estudantes e 

seus interesses para o desenvolvimento de sua autonomia. 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

Para avaliar o Programa de Integração de Calouros e as atividades 

desenvolvidas nos módulos que compõem o mesmo foi utilizado como instrumento 
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de analise um questionário aplicado aos alunos vinculados ao programa por 

amostragem. 

Levando-se em consideração a satisfação dos discentes em relação ao 

programa e como forma de autoanalise para que possa ser implementado ações em 

busca de melhorias ao final do Módulo I foram aplicados questionários, entrevistas, 

com a intenção de acompanhar o nível de satisfação dos participantes. 

Considerando a análise dos resultados desses instrumentos, ressalta-se um nível 

elevado de satisfação que o programa atingiu conforme resultado da pesquisa por 

amostragem.  

Na ficha de avaliação foram investigados os seguintes aspectos: 

Nº ITENS 
NÍVEIS DE SATISFAÇÃO 

Insuficiente Regular Bom 
Muito 
Bom 

Excelente 

1 A divulgação foi clara e motivou sua 
participação      

2 A estrutura física apresentou condições 
adequadas para o desenvolvimento das 
atividades propostas (espaço, mobiliário e 
acesso) 

     

3 A recepção aos calouros foi satisfatória      

4 Os recursos utilizados foram adequados 
para o desenvolvimento das atividades 
realizadas 

     

5 A interação entre o(s) ministrante(s) e os 
cursistas deu-se de forma satisfatória      

6 A metodologia utilizada pelo(s) 
ministrante(s) foi adequada para o 
desenvolvimento dos conteúdos propostos 

     

7 O(s) ministrante(s) apresentou domínio de 
conteúdo e clareza nas apresentações      

8 Os conteúdos abordados contribuirão para 
o desempenho acadêmico 

     

9 O curso é relevante para a aprendizagem 
das temáticas propostas      

10 A distribuição da carga horária foi 
suficiente para a exposição das temáticas 
abordadas 
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Conforme dados tabulados pela ficha de avaliação houve um resultado 

positivo no que diz respeito à satisfação dos discentes.  

Além dos itens acima as fichas de avaliação tinham um espaço para os 

participantes registrarem sugestões e comentários sobre o desenvolvimento das 

atividades. Abaixo seguem algumas sugestões deixadas pelos discentes, 

ressaltamos que respeitamos integralmente as palavras de seus autores. 

� Parabéns ao ministrante 

� Parabéns pela dedicação e compromisso; 

� Agradeço a recepção da “família” Unit, aos professores pela interação e pelo 

carinho receptivo. Nota 10 para os professores; 

� Se faz necessário uma carga horária maior; 

� Não só a acessibilidade quanto a explanação ministrada não só me 

surpreendeu como também me incentivou a prosseguir; 

� As aulas foram bastante gratificantes, pois me ajudou a interessar mais pela 

Psicologia; 

� Aproveitei ao máximo as aulas da mestre Sheyla; 

� Tudo bom, parabéns; 

� É uma experiência muito boa pois é uma forma de relembrar assuntos que 

vimos a alguns anos; 

� Ótima ideia essa Semana de Integração; 

� Muito boa muito importante porque foi a base; 

� É uma experiência muito boa, pois está nos preparando para o que vamos 

enfrentar pela frente; 

� Essa semana que a Unit disponibilizou aos calouros é de grande importância, 

permite a aproximação entre os alunos; 

� Nos permitiu um conforto inicial para interagir com o curso escolhido; 

� Adorei essa semana de aula; 

Nesse contexto, o presente artigo pretende apresentar os resultados 

dessa experiência de bom êxito e socializar com o coletivo a fim de validar cada vez 

mais práticas pedagógicas voltadas ao universo acadêmico do aluno ingressante. 

               Desta forma, o presente trabalho confirma a relevância do Programa de 

Integração de Calouros como estratégia de atendimento ao aluno ingressante 
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oportunizando um acolhimento diferenciado amparando de forma significativa seus 

discentes minimizando os impactos de ingresso no ambiente universitário. 
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