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1. Objetivos do Projeto

Como consequência imposta pela conjuntura de fatores que representaram a pandemia

de COVID-19, a população do país foi diretamente afetada em diversos âmbitos, fazendo

com que as desigualdades sociais e econômicas fossem ressaltadas. Logo, dentro do contexto

da educação, segundo Nakata (2020, p. 74), a pandemia “escancarou, ainda mais, a

desigualdade social e a realidade das condições de acesso à educação pública.” Sendo assim,

as oportunidades de acesso e permanência dentro das Universidades se tornaram motivo de

debate, uma vez que o entendimento da situação desses estudantes fez-se extremamente

necessário. Isso porque compreender se as pessoas menos privilegiadas econômica e

socialmente estavam, de fato, sendo amparadas nesse contexto e se a vivência da graduação

estava acontecendo de maneira apropriada, é de responsabilidade governamental e motivo de

conscientização coletiva.

Nessa ótica, o presente trabalho tem como objetivo principal entender a importância

das políticas de permanência estudantil dos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba da

UNICAMP durante a pandemia de COVID-19 sob o olhar dos graduandos em situação de

vulnerabilidade econômica e/ou social. Desse modo, a ideia da pesquisa é conhecer mais a

fundo as alterações que a pandemia gerou nessas políticas, ou melhor, nos programas

institucionais desenvolvidos para melhorar a permanência dos estudantes na universidade e

diminuir a taxa de evasão no Ensino Superior. Além de entender quais as perspectivas

resultantes para o retorno ao presencial, dando oportunidade de escutar as(os) estudantes que

vivenciam essas ações da universidade na prática.

Além disso, como objetivo secundário, o projeto visa contribuir para a produção de

pesquisa científica atualizada na área, haja vista que existem poucos estudos científicos

dentro da temática abordada.

2. Descrição da Pesquisa

Conforme apresentado à Pró-reitoria de Graduação – PRG em conjunto com a

Pró-reitoria de Pesquisa (PRP), para a realização deste estudo, foram propostas algumas

etapas, sendo elas descritas e explicadas abaixo.

Inicialmente, foi proposta uma revisão das políticas de permanência estudantil

adotadas nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba da Unicamp, com o propósito de

sistematizar e consolidar o conhecimento sobre as práticas adotadas durante a COVID-19.

Esta fase se encontra em andamento, dessa maneira, dentre a totalidade de políticas que
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concerne a pesquisa, algumas já foram revisadas, faltando a conclusão de tal sistematização

do conhecimento.

Com relação à coleta do ponto de vista dos estudantes em situação de vulnerabilidade

econômica e/ou social, foi proposta a realização de entrevistas em modelo híbrido, em razão

do panorama de retorno às atividades presenciais previstas para o primeiro semestre de 2022.

Assim sendo, para que as entrevistas ocorram, é preciso, primeiramente, alcançar a aprovação

da pesquisa pelo Comitê de Ética, por intermédio da Plataforma Brasil. O processo de

validação pelo Comitê é, usualmente, longo e repleto de alterações requeridas pelos

avaliadores. Por esse motivo, a aprovação foi obtida no mês de Julho do ano de 2022,

possibilitando, apenas a partir dessa data, a continuidade da execução das demais etapas do

trabalho.

Portanto, como próximos passos, destacam-se a elaboração do questionário, no qual

serão avaliados itens como: qual a importância das políticas de permanência estudantil na

vida acadêmica dos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social durante

a pandemia, bem como seus pontos positivos e aspectos que poderiam ser melhorados; as

percepções sobre o processo de acesso a essas políticas, considerando suas facilidades e

dificuldades. Ademais, também será feito um pré-teste, com o intuito de destacar aquilo que

pode minimizar o engajamento dos respondentes dentro do questionário, além de enviesar

respostas ou gerar dúvidas. Em seguida, ocorrerá, propriamente, a aplicação das entrevistas

com os graduandos. Por último, realizar-se-á a análise das respostas. Estas serão,

inicialmente, transcritas, a fim de facilitar o estudo e as conclusões posteriores. Em

continuidade, a partir do ponto de vista dos estudantes será realizado uma verificação das

políticas de moradia estudantil e, a seguir, das políticas de auxílio social em cada um dos

campus. Logo após, será feita uma análise comparativa entre os campi das ações realizadas

ao longo da pandemia de COVID-19.

3. Resultados obtidos

Até o momento, a pesquisa ainda não alcançou resultados específicos, visto que sua

execução se encontra em etapas iniciais, descritas e comentadas acima.
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