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OBJETIVOS
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Analisar a participação do curso de Pedagogia no Programa
de Inclusão da UFG no período de 2009 a 2012;

MÉDIA GLOBAL



Comparativo-Desempenho Estudantes Pedagogia
(2009-2012)

Fornecer elementos para avaliação geral do Programa e das
ações desenvolvidas no período compreendido entre 2009 e
2012.
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METODOLOGIA

Universal
UFG Inclui

Pesquisa qualitativa e quantitativa, considerando-se:
 Análise quantitativa do ingresso dos alunos pelo sistema
universal e pelo Programa UFGInclui referentes aos anos de
2009 a 2012 (análise documental – dados relativos ao processo
seletivo);
 Análise comparativa do rendimento acadêmico dos alunos
ingressantes pelo Sistema Universal e pelo Programa UFGInclui
no período de 2009 a 2012, considerando-se uma amostra de
20% em cada grupo (análise documental: média global dos
estudantes, índice de reprovação, idade, gênero);
 Análise qualitativa sobre a trajetória acadêmica dos estudantes
que ingressaram no curso de Pedagogia pelo sistema UFGInclui
no ano de 2012 (aplicação de questionários).

RESULTADOS
 No que diz respeito ao ingresso dos estudantes de Pedagogia:
2009

2010

2011

2012

TOTAL

SISTEMA
UNIVERSAL

95

88

84

95

362

PROGRAMA
UFGInclui

52

54

57

17

180

 No que diz respeito ao rendimento acadêmico:

2009
8,1
8,4

2010
7,2
7,2

2011
7,1
6,8

2012
7,3
7,8

 No que diz respeito à trajetória acadêmica dos
estudantes ingressantes em 2012:





65,9% são egressos da escola pública;
55,3% indicam que o Ensino Médio não foi satisfatório;
63,5% dos estudantes trabalha;
25% dos estudantes cotistas e 18% dos ingressantes
pelo sistema universal participam de alguma
modalidade de bolsa na UFG;
 80% dos estudantes declararam não ter dificuldade de
permanência na universidade;
 96,5% dos estudantes estão satisfeitos com o curso e
68,2% afirma ter um bom desempenho.
 As maiores dificuldades na realização do curso são as
questões financeiras relacionadas ao transporte e a
conciliação entre a formação e o trabalho.

DISCUSSÃO
 As diferenças referentes ao ingresso dos estudantes
reflete as mudanças do Programa UFGINclui;
 Não há diferença significativa entre o rendimento
acadêmico dos estudantes que ingressaram pelo
sistema universal e aqueles que ingressaram pelo
sistema de cotas;
 A trajetória acadêmica e as dificuldades de
permanência dos estudantes de Pedagogia são
basicamente as mesmas entre aqueles ingressantes
pelo sistema universal e aqueles ingressantes pelo
sistema de cotas.

